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Отговор

Синтия Недялкова: Вие казвате, че сте уточнили, къде точно
ще се намира в Рогозина , че и там за 14 год. - 11 сонди, ще
направите, а за останалите селища вие не знаете дали ще има или
няма да има и предвиждате допълнителни обществени
обсъждания и т.н., защо тогава искате 35 год. концесия, като в
доклада сте посочели, че ще направите 41 сондажа, вие искате да
ни събирате на всяко следващо ваше предложение и действие,
което може би ще видим или няма да разберем, да ни събирате
отново и допълнително да искате мнението ни.

В геологията има степени на изученост на земните недра - категориите
доказани запаси (Р90), вероятни запаси (Р50) и възможни запаси (Р10)
запаси. В раздел І.3.1. Местоположение на сондажните площадки. Фази
на разработка. е показана степента на изученост на находище „Спасово”.
На база извършените до момента геоложки проучвания и очакваните
запаси от газ на място участък „Рогозина е в категорията доказани запаси
(Р90), а всички оставали участъци са в категориите вероятни (Р50) и
възможни (Р10). Концесията е за 35 години по причина, че през първите 14
години ще се сондират и добиват доказаните запаси на участък
„Рогозина”. Едновременно с това ще се инвестира в допроучване на
вероятни запаси (Р50) и възможнизапаси (Р10) на останалите три участъка.
В края на първия етап ще има достатъчно информация за програмата за
сондиране и добив в останалите три участъка.
За всички дейности, които променят инвестиционното предложение, което
е оценено в ДОВОЗ и ДОСВ, се провеждат процедури по глава шест от
ЗООС.

Това е едното, а другото - за работните места да не заблуждавате
хората, те са от Рогозина, живяха в Рогозина и видяха колко
работни места има на сондата в Рогозина. Няколко работни
места за пазачи, вие специалистите си ги бяхте докарали не знам
от къде, както й да е тука няма такива хора специалисти, вие ще
намерите такива работници, да ви направят настилката и т. н.

По време на търсенето и проучването по-голяма част от дейностите са
силно специализирани. По тази причина не е било възможни да се набират
повече работници от териториата на находището. По време на сондиране,
добив и извеждане от експлоатация и закриване се налага набирането на
значително повече работници и служители. В раздел I.9.1.Необходими
водни количества. за определяне на необходимите водни количества за
санитарно-битови нужди се подробнто описан необходимия персонал на
всички етапи от концесионната дейност:
„Сондиране.
Санитарно-битово и нужди.
П1-1 „Рогозина” за 60 човека
- 36 куб.м/месец
П1-2 „Рогозина” за 30 човека
- 18 куб.м/месец

П1-3 „Рогозина” за 30 човека
- 18 куб.м/месец
П2 „Чернооково “ за 30 човека
- 18 куб.м/месец
П3 „Чернооково “ за 30 човека
- 18 куб.м/месец
П4 „Рогозина Изток “ за 30 човека- 18 куб.м/месец
П5 „Рогозина Изток “ за 30 човека- 18 куб.м/месец
П6 „Калина“ за 30 човека
- 18 куб.м/месец
Строителство на газопроводи.
Санитарно-битово и нужди.
За всеки газопровод:
Вода за санитарно-битови нужди за 60 човека
- 36 куб.м/месец
Вода за питейни нужди за 60 човека
- 5,4 куб.м/месец
Експлоатация.
Вода за санитарно-битови нужди за 15 човека- 9 куб.м/месец
Вода за питейни нужди за 15 човека - 1.35 куб.м/месец

17:00 часа

Пчеларите, тука в Рогозина загубиха пчелите си само от една
сонда, само искам да кажа на хората, че тук в Рогозина ще има
11 сонди за 14 години.

В раздел VІ.2. По време на строителство, част Ландшафт, природни
обекти, природни местообитания - мярка8. е предвидено Провеждане
на строителните работи извън размножителния период на повечето
животински видове /1 март- 15 август/
Очакван ефект: Ако строителните работи бъдат проведени извън
периода на размножаване загубите за много видове ще бъдат намалени.
Пчелите, както и всички останали домашни животни и културните
растения, са обект на контрол от друго Министерство - на земеделието и
храните и респективно от Българска Агенция по Безопасност на Храните
(БАБХ). Те не се контролират от структурите на МОСВ, и в тази връзка
според ЗООС, наредбите по ОВОС, ОС и ЕО, информацията за
въздействието върху тях не е обект на разработка на докладите по ОВОС и
ЕО. От страна на биологичното разнообразие, такъв обект са видовете и
местообитанията, основно от Приложения 1, 2 и 3 и 4 на Закона за
биологичното разнообразие. Екипът по ДОС и ДОВОС няма задължение и
компетентност да разработва оценки за въздействие върху домашни
животни и културни растения, което е в компетентността на органите по
фитосанитарен контрол и на ветеринарни лекари от БАБХ.
Съгласно оценката за съвместимостта на ИП въздействието върху
насекомите, предмет на опазване в защитените зони (т.е. целеви видове за
ЗЗ Крайморска Добруджа), е незначително отрицателно. Може да се
допусне, че различни насекоми-опрашители (вкл. пчели) посещават
участъци от засегнатите от ИП територии. Тъй като те пребивават в тези
места за сравнително кратко време, през което събират полен и нектар,

евентуалното пряко въздействие върху тях е дори по-малко от това върху
постоянно живеещите в защитените зони насекоми.
Това което им говорите, господа за тези не много опасни
вещества вие сте си писали в доклада за промивната течност, че
има много голяма опасност да навлезе в подземния хоризонт да
премине и навлезе в малм-валанжски хоризонт . Искам да кажа
на всички, че много добре разбраха, че всичките сондажи ще
преминават през нашата вода, ние живеем от нея, ние пием, ние
поливаме, ние се храним от нея, от земята която дава и тази вода.
Така, че не ни заблуждавайте, че няма опасност.

Подходът при разработване на находище „Спасово“ включва
изграждането на сондажи с телескопична конструкция. При преминаване
на всеки водоносен хоризонт, за неговото изолиране в сондажния ствол се
спуска обсадна колона, на която се прилага задтръбна циментация. Надолу
сондирането продължава с по-малък диаметър. По този начин напълно се
отделят подземните води от осъществяваните дейности. При прокарването
на сондажите преминаването на водоносните интервали ще става чрез
използване на промивна течност на водна основа. Дейностите свързани с
прокарването на сондажите ще са с ограничен обхват на повърхността.
Въздействието ще бъде с малка продължителност и незначителна степен.
За опазване на подземните води е предвидено изграждането на по 2
мониторингови сондажа на площадка, чрез които периодично ще бъдат
наблюдавани качества на водата – по веднаж на всяко тримесечие.
В раздел І.5.1.2. Сондиране., част Промивни течности. е записано:
„Промивната течност има множество функции по време на сондирането.
При сондажния процес промивната течност има функция да изнася на
земната повърхност скални частици (сондажен шлам), да охлажда и смазва
сондажното длето, да компенсира пластовото налягане на сондираната
скална формация с цел да се предотврати нежелано формиране и
проникване на флуиди (т.е. нефт, газ и вода) от тези формации в сондажа,
както и да предпази откритите (необсадени) стени на сондажа от
обрушване.”
За постигане на тези цели промивната течност е с различно
относително тегло при различни ситуации., което се постига с различно
количество бентонит (глина) и добавяне на химически вещества, посочени
в таблицата. Химическите добавки се делят на опасни и неопасни.
Максималната концентрация на опасните добавки е незначителна и е
както следва:
- при преминаване на първия водоносен хоризонт – 0,2%;
- при преминаване на втория водоносен хоризонт – 0,3%;
- при преминаване на третия водоносен хоризонт (малм-валанжа) – 0,1%.

Писали сте че тука региона е със седма степен на сеизмичност.
Има опасност от обрушаване на сондата и т. н. при тези
сеизмични проявления, това е едно – другото е че сондирайки на
тази дълбочина, ние ще предизвикаме Вранча, всички знаят тука
вие може би не знаете какво следваше от заметресението от
Вранча.,когато дълбаем на тази дълбочина ние знаем какво ни

В раздел І.15.1. Риск от земетресение.са описани най-високите
степени на интензитет статистически данни за територията на находище
„Спасово”.
- с прогнозен интензитет от VII степен по XII степенната скала на
Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) са землищата на селата: Вичово,
Рогозина, Кардам, Черноково;

очаква, те са споменали и Шабленското и Калиакренското и
това.

- с прогнозен интензитет от VIII степен по по XII степенната скала
на Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) е голямата част от територията
на находището –всички останали землища.
Описани са какви са последствията при тези земетресения. Основните
съоръжения, които се намират на територията на находище „Спасово” в
блок Добрич в различните етапи на разработка на находището, са
оразмерени да издържат на далеч по-високи натоварвания. При трусове до
10-та степен ще издържат всички тръбопроводи – газопроводи между
сондажните площадки, преносен и разпределителен газопроводи. На
обсъждането беше обяснено, че разломът Вранча , преминаващ през
територията на България, се намира на разстояние над 350 км западно от
град Генерал Тошево. Освен това южно в този район се намира
добруджанското въглищно находище, където има просондирани 144
сондажа в него в мрежа 500 на 500 на дълбочина 2 500 м, които не са
предизвикали земетресения.

И другото което искам да ви кажа, е моля ви не ни
заблуждавайте че нещо ще спечелим от това, ще спечелят само
шепичка хора, ние ще спечелим точно толкова колкото
спечелихме от перките, пълна е Добруджа с перки, а вие искате
сега 41 сондажа писани в доклада да направите за 35г. И вие
мислете, че ще ви повярваме, че ние в Добруджа ще спечелим, и
ще останат пори за Общината. Държавата да намери други
безопасни начини, не в Добруджа, не в земята ни, Водата това е
нашия живот.

Концесионното възнаграждение, дължимо от Възложителя на Държавата
се изчислява по методика, приета от законодателя. 50% от това
концесионно възнаграждение постъпва в бюджета на общината, на чиято
територия се набира находището.
В заключенията на раздел ІV.4. Земи и почви е описано, че
въздействието върху почвите има локален върху територията на
площадката с възможност за възстановяване – 3-5 години след
приключване на сондажния процес и извършване на екологосъобразна
рекултивация. Предвид на факта че територията на сондажните площадки
е около 108 дка на фона на 219 000 дка на находището, се вижда че
постъпленията на общината от земеделие няма да се променят и
постъпленията от концесионната такса от добива ще бъдат допълнителни.

Синтия Недялкова: С колко химикали вътре?
--------------------Синтия Недялкова: Бром, стронций,
Синтия Недялкова: В доклада ви го пише
---------------------------Гражданин: Това ни заблуждава, Ние не сме специалисти, не
сме геолози и пак няма да разберем
--------------------Синтия Недялкова: На каква дълбочина са тези сондажи?

В раздел І.11.Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена
оценка, част І.11.2. По време на експлоатацията.
Е описано, че отпадъчните пластови води, които ще се отделят при
подготовката на природния газ са подземни води с природен
произход, съпътващи газа. Съдържат редица микрокомпоненти и наймного бром. Съдържанието на йод и бор не е високо.Между тях е в
минимално количество и стронций. Най- голямото количество
отделени пластови води, която се очаква да се отдели е 3,7 куб.м на
месец. Отделената вода ще се събира в резервоар за пластова вода,
на територията единствено на П1-1”Рогозина и ще бъде извозвана

периодично от специализиран транспорт за неутрализация в
пречиствателна станция за промишлено замърсени отпадни води.
Дарин Драгнев: Прочетох интересно нещо в доклада, че по
време на проучването и добива на работниците ще им бъде
доставена, за целия период, само минерална вода за питейни
нужди, защо не ги свържете с водопровода на селото, а ще им
носите минерална вода да пият. Виж какво пише - Вода за
битови нужди с водоноски и за пиене минерална. Що не им
боднете един сондаж да пият вода от там?
Синтия Недялкова: Ние пием от малм-валанжа, да пият и те.

В раздел I.9.1.Необходими водни количества. за определяне на
необходимите водни количества за санитарно-битови нужди се
подробнто описан необходимия персонал на всички етапи от
концесионната дейност:
„Сондиране.
Санитарно-битово и нужди.
П1-1 „Рогозина” за 60 човека - 36 куб.м/месец
П1-2 „Рогозина” за 30 човека - 18 куб.м/месец
П1-3 „Рогозина” за 30 човека - 18 куб.м/месец
П2 „Чернооково “ за 30 човека - 18 куб.м/месец
П3 „Чернооково “ за 30 човека - 18 куб.м/месец
П4 „Рогозина Изток “ за 30 човека- 18 куб.м/месец
П5 „Рогозина Изток “ за 30 човека- 18 куб.м/месец
П6 „Калина“ за 30 човека
- 18 куб.м/месец
Строителство на газопроводи.
Санитарно-битово и нужди.
За всеки газопровод:
Вода за санитарно-битови нужди за 60 човека
- 36 куб.м/месец
Вода за питейни нужди за 60 човека
- 5,4 куб.м/месец
Експлоатация.
Обслужващ персонал ще има само на площадка П 1-1”Рогозина”
Вода за санитарно-битови нужди за 15 човека
- 9 куб.м/месец
Вода за питейни нужди за 15 човека
- 1.35 куб.м/месец
Количествата вода за питейни нужди са незначителни и не е икономически
изгодно изграждането на водопровоз за питейно-битово водоснабдяване.

Инж. Казакова: Понеже сме темата вода, в доклада пише водата която се ползва на един добивен сондаж е 250 кубика, вие
имате договор за ползване на водно тяло разрешително за
водоползване. На друго място в доклада пише че ще бъде
ползвана вода за добива от малм-валанжа . Искам да обясните
какво значи това.
Инж. Казакова: Аз не говоря за проучването, а за добива.
Написали сте, че за тези 49 бр. сонди за добив , че на всяка
сонда ще е необходимо за добива, за хора не говорим за миене и

В раздел I.9.2. Разрешителни за водоползване и ползване на воден
обект. Е записано:
„Водата за технологични нужди за всички площадки, както и за
строителството на преносния газопровод, ще се доставя от изградения
водоснабдителен кладенец ХГ-1 „Русгеоком БГ – Рогозина“ с
разрешително за водовземане № 21530126/036.08.2014г., разположен на
площадка П1-1 „Рогозина”(Приложение №5) В разрешитерното е записано
за промишлено водоснабдяване от малм-валанжкия водоносен хоризонт с
разрешен годишен воден обем 63 072 куб.м.
Вода ще бъде използвана единствено в процеса на сондирането, чиито

оборудване , а само за добива, ще е необходимо 250 куб. на
сондаж/ на кула/, а останалата вода за добив ще се взима за
самия добив от малм-валанжа т. е. от подземния водоносен
хоризонт, а какво правите с нея, аз това не го прочетох и затова
питам. По принцип се опитахте да го обясните, а това е много
важно, когато правите добив в слоевете, където и да сте ги
написали а това няма значение, ползвате ли вода и за какво я
ползвате?

обем възлиза на 250 m3. Тя ще бъде добивана от от сондаж ХГ-1
„Русгеоком БГ – Рогозина“, който има разрешително за водовземане от
подземни води от 2014 г.
В раздел I.7 Основни суровини и материали, предвидени за
използване по време на строителството, експлоатацията и
закриването – количествена и качествена оценка, точка I.7.2. По време
на експлоатацията. т.е. в раздела по време на експлоатация е записано
само:
„Вода за санитарно-битови нужди.
По време на експлоатацията, постоянно присъствие на персонал ще
има само на площадка П1-1 „Рогозина”.
Водата за санитарни нужди ще се доставя на обекта от
специализиран автомобил. За питейни нужди ще се доставя
бутилирана трапезна или минерална вода. За нуждите на П1-1
„Рогозина”ще се доставя следното количество вода:
Вода за санитарно-битови нужди за 15 човека - 9 куб.м/месец
Вода за питейни нужди за 15 човека - 1.35 куб.м/месец
Това е необходимата вода по време на експлоатация, т. е. по време на
добива.
По време на етапите строителството и извеждане от експлоатация и
закриване се използва вода за технологични нужди, чиито количества са
описани в съответните раздели.

Инж. Казакова: За добивът говоря- как се добива. Как се
добива газта всъщност? Писали сте за 2 слоя.

В раздел І.5.2. Експлоатация. Експлоатация на сондажна площадка за
добив. е записано:
„За осигуряване на нормална експлоатация на площадката
сондажите са оборудвани със следния комплекс от съоръжения: колона от
помпено-компресорни тръби, фонтанна арматура и шлейф. В зоната на
перфорация пластовия флуид постъпва в експлоатационната колона, а
оттам и в помпено-компресорните тръби. По тях комбинираната газотечна фаза се издига нагоре и достига устието на сондажа. След това
преминава през фонтанната арматура и щуцера и оттам преминава в
шлейфовите тръби. Шлейфовите тръби от сондажите на една площадка се
събират в събирателен колектор и оттам флуида се подава по газопровод
към Инсталацията за подготовка на газа.
Колоната от помпено-компресорни тръби трябва да осигури:
• използването на потенциалната енергия на пластовия флуид с найголям КПД;
• да създаде условия за лесно заглушаване на сондажа;
• да защитава експлоатационната колона от корозионното действие
на пластовата вода и от абразивното действие на примесите в нея.”

• От текста е видно, че за самия добив не се изисква използване на
вода, а само потенциалната енергия на пластовия флуид
Инж. Казакова: Искате да кажете, че няма да ползвате вода.
Пластовата вода как я изкарвате, изпомпвате ли я?
Инж. Казакова: Как излиза?
Инж. Казакова: Това когато имаме какъв слой, как се казва той?
Конкретно в литоложкия разрез.
Инж. Казакова: На каква дълбочина?
Инж. Казакова: Т. е. вие работите във пясъчници, само в
пясъчници
Инж. Казакова: Какво правим на 2700, където сте писали, че ще
правите добив
Инж. Казакова: Вие не сте чели ОВОС, това пише във ОВОС
между 2200 и 2700метра е в продуктивния слой в които ще
добиваме газ

На стр. 126 от ДОВОС е описан метода на добив – „Добивът на газа
се осъществява чрез понижаване на налягането на забоя на
сондажите, което предизвиква приток на газ през перфорираните
отвори в интервалите 1 084 – 2 700 метра индивидуално за всеки
сондаж. Използва се пластовата енергия чрез традиционни методи.
Не се предвижда хидравлично напукване на пласта и нагнетяване на
вода с химически реагенти.“

Инж. Казакова:
Във Вашия ОВОС всички вие сте правили части от него, вие
сте специалистите, в тази връзка искам да задам два въпроса:
има две геоложки открития- Първо откритие не е приложено и
това са въгленосните слоеве между 2200 и 2700 метра, там
твърдите че сте регистрирали въглища и сте регистрирали
геоложко откритие, газопроявление във въглищния слой, второ
геоложко откритие на 5610 м. след разрешение за просондиране
на съществуващия сондаж Р1 през 2012г. който беше 3400, през
зелените шисти и стигате до 5400- 5610м. геоложко откритие,
което не е ясно за какво е, обяснете какво сте открили на 5610м.
и втора защо е описан само въглищния слой във ОВОС, Вие сте
приложели само това геоложко откритие и за него търсите
разрешение за регистриране на търговско откритие.Грешка ли е ,
пропуск ли е или е умишлено. Какво първо сте открили и как
смятате да го разработите.
Инж. Казакова: И ние вибрираме с вас
Инж. Казакова: И какво е то?
Инж. Казакова: Как се казва този пласт, каква е целебната
скала?

Направените проучвания след изграждане на сондажи Р-1 Рогозина и
Р-2 Рогозина доказват наличието на газови залежи на дълбочини
5610 и 2700 m. Находище „Спасово” е регистрирано като геоложко
откритие за добив газ по конвенционален начин на дълбочина от
1083 до 2700 m, от долнокарбонските пясъчници.

Направените проучвания след изграждане на сондажи Р-1 Рогозина и
Р-2 Рогозина доказват наличието на газови залежи на дълбочини
5610 и 2700 m. Находище „Спасово” е регистрирано като геоложко
откритие за добив газ по конвенционален начин на дълбочина от
1083 до 2700 m, от долнокарбонските пясъчници.

На разработването на находище „Спасово” , намиращо се на 2 700 м
дълбочина, се оценява въздействието върху околната среда и се цели
получаване на търговско откритие

Синтия Недялкова: Точно тези пластове, където сондирате
може да предизвикате обрушване и проблем на сондата и да се
замърси водата с тези вещества, който вие казахте, че не са
отровни. И за да не взимам постоянно думата, искам да попитам
за тези 2600м. дето сондирате, искам да цитирам от вашия
доклад тук нещо което ме ужаси. Вие сте написали така чета:
„Световният опит за разработка на газови залежи от подобен тип
показва, че е ефективно само при прилагане на методи на
интензификация и /или чрез сондажи с хоризонтален ствол.”Тук става въпрос за сондажи с дълбочина 5610 м. Нали така?
Това е хидрофракинг. И не казвате фракинг, а казвате че е
сондаж с хоризонтален ствол?

Цитираните текстове се отнасят за геоложкото откритие на
дълбочина на газови залежи 5610 m.
Това геоложко откритие на касае находище „Спасово”, не е предмет
на нстоящото инвестиционно предложение и не е подложено на
ОВОС

Синтия Недялкова: И преди малко казахте интензификация.
Няма да правим интензификация, защото е опасно и вредно и
няма да правим хоризонтални сондажи. Тук сте си го написали.
И вижте следващото изречение.- „Доколкото с Решение на
Република България от 24.09.2012 год. е наложен Мораториум
върху прилагането на хидравлично разкъсване на пласта, то
единствена възможност за разработка на долнопалеозийския
газов залеж в Спасово е прокарването на хоризонтални
сондажи.” Това как го разбирате?- Значи там могат само чрез
хоризонтално разбиване, което е хидравличен фракинг, но
докато има мораториум, те няма да ги правят или просто ще си
ги правят, но ние няма да разберем или ще разберем когато
усетим по друг начин.
Инж. Казакова: Приложили сте и двете дълбочини. На риск на
замърсяване кое сте изчислявали? Г- жа Петкова е запозната с
всичко това- Нека тогава ми отговори защо в приложението има
само за едната дълбочина? Т.е търсим геоложко откритие, след
това търсим ОВОС- положително решение, регистриране на
търговско откритие, концесия. Когато вие сте сбъркали за какъв
ОВОС говорим изобщо, т. е. търсите търговско откритие върху
геоложко открития две , а прилагате само едното, а оценявате
другото, това не го разбрах.
Инж. Казакова: И не го прилага в документите по ОВОС, а

Двете геоложки открития, не задължават Възложителя да регистрираме
две търговски открития. Сондажите ще стигат до дълбочините 2700 м.
Русгеоком решава че ще добива и ще разработва геоложкото откритие на
малката дълбочина.
Находище „Спасово” е регистрирано като геоложко откритие за
добив газ по конвенционален начин на дълбочина от 1083 до 2700 m,
от долнокарбонските пясъчници.
На разработването на находище „Спасово” , намиращо се на 2 700 м
дълбочина, се оценява въздействието върху околната среда и се цели

прилагам друго, това питам
Инж. Казакова: Никъде не е казано
Инж. Казакова: Вижте какво пише в заданието
Инж. Казакова: Отговорете на простия въпрос, Знаете ли как се
прави ОВОС? Имате ли представа какво трябва да съдържа
ОВОС?
Инж. Казакова: Това е нещо което реално ще разработвате?
Инж. Казакова: Има приложения към ОВОС, кажете на хората
конкретно, кое геоложко откритие ние обсъждаме в момента.
Инж. Казакова: Да го изчета: Прокарване на търсещ сондаж Р1,
а не проучвателен.
Р1 съществува от социализма, т.е какво търсим на Р1, разликата
от 3400-5400 м., каква беше поръчката на сайта на Европейския
съюз, мога да ви я покажа.
Отиваме на поръчката, от сайта на европейския съюз. Показвам.
Инж. Казакова: Какво ще сондираме? Чета: основния целеви
хоризонт е камбро- ордовик, залягащ на предполагаема
дълбочина 5100-5400, т.е. какво ще правим ние през 2010г.
всъщност. Имаме разрешение на Р1 да удълбаваме,
просондираме, т. е. като търсим нещо може и нищо да не
намерим.
„Разкриване и изпитване на основния целеви хоризонт, който е
този, изпитание върху второстепенни хоризонти, залягащи над
основния целеви хоризонт, съоръжаване на сондаж Р1, като
експлоатационен, след благоприятни резултати от изпитването,
на основния и второстепенни проучвания. Постоянно говорите
за 5100-5400, основния целеви хоризонт на сондирането и в един
последващ момент геоложкото откритие. Геоложко откритие
всъщност имате и там, като вие го описвате в приложенията на
този ОВОС, като г-жа Петкова го е сложила, като приложение.
Имате приложено геоложко откритие само за този целеви
хоризонт- 5610, а целия ОВОС, разказва за друг хоризонт на
2100-2700 м. Хайде сега да ми кажете, ако съм шеф на РИОСВ,
дали ще ви одобря нещо при положение , че едната част на
ОВОС противоречи на другата. Това искаме да изясним, какво
обсъждаме в момента?
Дорина Чемширова: Това не е вярно!

получаване на търговско откритие

Дорина Чемширова: Щом се касае до институциите- имате

Находище „Спасово” е регистрирано като геоложко откритие за добив газ

По силата на договор за търсене и проучване между „Русгеоком БГ” и
МИЕ в периода от подписване на договора до 2010 г. Фирмата проведе
значителна геолого- оценъчна дейност, в резултат на което се взе решение
да се прокара сондаж Р1 в Рогозина.
Сондаж Р1 в Рогозина е прокаран изцяло от „Русгеоком БГ”, а не е
продължение на съществуващ сондаж, просондиран в миналото до 3 500 м.
За този сондаж е избран изпълнител чрез провеждане на международен
конкурс.
Избрана е чуждестранна фирма, която изпълнява сондажа. в резултата на
прокарването на сондажа се регистрира първо геоложко откритие в
корбовските седименти и второ геоложко откритие в камбро-ордовика.
Във връзка с дейността на Русгеоком БГ по договора сключен за
проучване с МЕ до работната площадка, на сондаж Р1 и Р2 Рогозина са
допускани контролни органи за извършване на проверки на МИЕ, МОСВ,
РИОСВ-Варна, БДЧР, РС ПБЗН гр. Ген. Тошево, МТСП, Дирекция
Инспекция бюро по труда гр. Добрич. Държавата със своите компетентни
органи и специалисти осъществяват непрекъснат контрол върху всички
дейности извършвании извършвани от „Русгеоком БГ” през периода на
търсене и проучване.

директно указание да не подминавате водния слой от
Басейнова дирекция- Черноморска басейнова дирекция. Кажете
как ще дупчите без да преминете през водния слой? За мен това е
абсолютната пречка да правите каквото и да било тук и трябва да
почнете да живеете с тази мисъл ми се струва.
Атанас Атанасов: Във вашият доклад записвате, че ще
изпълните всички изисквания на Черноморска басейнова
дирекция, но без това, че не трябва да минавате през водния
слой. Това записвате и Вие го имате в доклада, че отказвате да
изпълните предписание на Черноморска басейнова дирекция.
Отделно имате предписание от ВиК- Добрич, което Ви казва,
че трябва да се съобразите с това, което са написали
Черноморска басейнова дирекция, а Вие казвате там на тях, че
вече сте имали становище от Черноморска басейнова дирекция
сте получили становище. В Доклада никъде не виждаме, че вие
имате разрешение и съгласие на Черноморска басейнова
дирекция да преминавате през водния слой. Защо го прави
Черноморска басейнова дирекция? Не Ви харесва Вас или смята
че рискът е огромен? Това ми обяснете!
Николинка Гицова: Не представлява интерес на този етап?
Какво означава това? На бъдещ ще има ли?
Атанас Атанасов: Аз искам да ми отговорите на въпроса защо
Басейнова ви дава това предписание? След като това вие лично
не го знаете. Да за вас няма проблем, но за тях има.
Атанас Атанасов: Искам да ви помоля да видите в края на
вашия доклад там където са всички приложения. Там сте
записали че няма да го изпълните. Всички предложения и
препоръки на всички инстанции и 5 населени места.

по конвенционален начин на дълбочина от 1083 до 2700 m, от
долнокарбонските пясъчници. Препоръките на Басейнова дирекция
„Черноморски район“ са свързани със защитата на подземните води от
водоносните хоризонти, а именно „ ... добивът да не се осъществява на
дълбочина под нивото на подземните води в района.“ (Писмо №26-00831/4(5)/19.05.2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (за
консултации на етап задание), което означава забрана на дейности в
рамките на водоносните хоризонти. Превидено е добивът на газ да се
осъществява дълбоко под нивото на подземните води, които са естествено
защитени от водоупорните слоеве отделящи малм-валанжинските
варовици от отдолу лежащите по-стари и непропускливи отложения в
геоложкия разрез. Чрез писмо на Басейнова дирекция „Черноморски
район“ относно „Оценяване на качеството на доклад за оценка на
въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение
„Разработване и усвояване на находище „Спасово“, в блок „Добрич“,
включващо четири участъка „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и
„Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ на територията на
област „Добрич“ е изразено становище по част „Води“, според което
Басейнова дирекция „Черноморски район“ няма забележки и възражения
по представената документация. В писмо №637/01.03.2017 г.,
Министерство на здравеопазването - Регионална здравна инспекция
„Добрич“ дава своето положително становище на доклад за оценка на
въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционното
предложение за разработване и усвояване на находище „Спасово. Според
информация залегнала в ПУРБ 2016-2021 г. на Басейнова дирекция
„Черноморски район“ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ за
състоянието на подземните води, подземно водно тяло BG2G000J3K1041 –
Карстови води в малм-валанж и подземно водно тяло BG1G0000J3K051 –
Карстови води в малм-валанжинския басейн, представляващи общ
водоносен хоризонт, имат обща оценка за химичното състояние – добро.
Те не са в риск по химично състояние и в риск от значим натиск от
водовземане.
В писмо №ПТО-Ст-251 от 27.04.2015 г. на „В и К ЕООД Добрич е
записано: „В заданието „Разработване и усвояване на находище
„Спасово“, в блок „Добрич“, включващо четири участъка „Рогозина“,
„Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“, БДУВДП - Плевен е
представила становище , че инвестипионното предложепие е
допустимо от гледна точка на постигане целите на опазване на
водите и мерките за постигане на доброто състояние на Дунавски

район, при спазване на конкретните мерки, заложени в програмата и
нормативните изисквания на Закона за водите.
Считаме, че становище дали инвестиционното предложение е
допустимо от гледна точка опазване на водите и мерки за постигане
на добро състояние трябва да бъде представено и от БДУВЧерноморски район, тъй като в граници на находище „Спасово” са
…”
Към доклада за ОВОС е представено такова становище и начинът, по
който авторите на доклада са се съобразили с него удовлетворява
БДЧР за да дадат положително становище на доклада.
Инж. Казакова: БДЧР-Варна всяка година може да издава един
справочник, че те мерят фосфати, нитрати, нитрити,
киселинност, р-рен кислород, соленост, т.е те не мерят нищо
друго. Така че те правейки това оценъчно състояние на водите за
цялата територия на Добруджа и крайбрежието са написали за
миналата година, че състоянието изобщо не е добро. Обаче са
публикували карта. Искам да ви кажа, че водоносния хоризонт
не е само един, не е вярно те са пет и навсякъде става премесване
на пластове,от единия в другия. Т.е ние естествено имаме едно
движение на подземните води. Малм-валанжа захранва горните
слоеве. Това са го написали специалисти. Значи ако искате да
спорите с тях, правете го по друг начин. Вие сте длъжни да се
съобразите с тяхното становище. Те дори не са ви дали
становища за ползване. Те са казали, че не трябва да минавате
тези дълбочини, т.е са ви дали водно тяло за ползване за миенена оборудване и битови и такива нужди. Но не и за добив. Нали
така? След това не сте поискали от тях второ становище, каквото
ВиК Ви е поискало от тях. За ползване на водния хоризонт при
добива.
Инж. Казакова: Измествате въпроса много умело, говоря за
общата наука в България, която се казва хидрология, където има
карти от преди ние да сме се родили, и там се захранват слоевете
от Малм-валанджа, на къде се оттичат водите към Дунав и към
Черно море. Вие не трябва да правите ОВОС по Наредбата за
добивните дейности, а по Наредбата за опазване на подземните
води.
Инж. Казакова: Дори и до Странджа.

Има законодателство за прокарване на сондаж. Това инвестиционното
предложение не може да се осъществи без преминаване през всички
водоносни хоризонти на водите. Аз съм спец. по движение на подземните
води и трябва да ви кажа, че те се движат много по бавно, от това което
ние предполагаме, те не са отворени басейни и не е морето да се движи
бързо, средата е пореста и всъщност движението на тези води се забавя
значително, целта на това инвестиционно предложение обхваща
преминаването през водоносни хоризонти и затова са предвидени
подходящи конструкции, те не се различават значително, дори са в голяма
степен преосигурени по отношение на замърсяване на водоносния
хоризонт, те не се различават от прокарването на всеки един
водоснабдителен сондаж. Тука сондажите са изключително дълбоки и
отговорни съоръжения, по тази причина имат краткотрайно въздействие с
прокарването, с промяна на мътност. Движението на подземните води не
позволява да се разпространи какъвто й да е компонент вътре в пласта, най
малкото тези незначителни количества, който се използват при самото
прокарване на сондажа.
В раздел III.2.2. Подземни води,подраздел III.2.2.1. Съществуващо
положение, подробно е описано следното - В геоложкия разрез на
проучваната площа са разкрити скали с различни филтрационни свойства.
Те са наслоени по вертикала, като се редуват проводящи, по-слабо
проводящи и непропускливи слоеве. В хидрогеоложко отношение се
отделят водоносни и водоупорни слоеве. Сарматския водоносен хоризонт
е отделен от палеогенския водоносен хориозонт чрез плътни варовици и
мергели, а палеогенския водоносен хориознт е отделен от малмваланжинския чрез водонепропускливи долноеоценски мергели. Така се
оформя система, с която водата има преференциално хоризонтално
движение в оформени водоносни хориознт. Тяхната дебелина е значителна
и в реалния случай те представляват слоеста система, в която има сложни

---------------------Силвия Радойкова: Вие постоянно говорите за слабо движение
на водата. И някакви неща, които отклоняват вниманието, за
природата които нямат граници, замърсяването се
разпространява навсякъде. Проблемът не е само за този регион,
проблемът е глобален, за цялата планета е проблем, където има
замърсяваща дейност. Така че да ни казвате, че някаква вода е
изолирана с изолация, няма нищо изолирано на планетата земя.
Всичко е в обръщение.

хидравлични връзки между отделните части в разреза. По настоящем
химичното състояние на малм-валанжинския водоносен хоризонт е
категоризирано като добро от БДЧР и БДДР.
Същността тук е, че са три водоносни хоризонта разположени и добре
изолирани един от друг. Естествено не се смесват. Това ни показва
химическият състав на проби, който се вземат от експлоатирани сондажи,
също няма документирани данни за това, че има смесване от прокарани
сондажи.
Подземните води от Малм-валанжа в района се движи в две посоки на
изток и на запад. Тук е силно забавено движението. И всъщност този
водоносен хоризонт се разпростира дори до Румъния и на юг.
Това е неговото най- голямо преимущество и го прави защитен.

Екатерина Димова: А при работа в пласта какво става?
.
Инж. Казакова: Не говорим за битови нужди говорим за добив.
За какво ви трябват водите от Малм-валанжа.

В раздел I.9.1.Необходими водни количества. за определяне на
необходимите водни количества са само за санитарно-битови нужди:
Експлоатация.
Обслужващ персонал ще има само на площадка П 1-1”Рогозина”
Вода за санитарно-битови нужди за 15 човека
- 9 куб.м/месец
Вода за питейни нужди за 15 човека
- 1.35 куб.м/месец

Инж. Казакова: Как изкарвате от пясъка вода и газ? Кажете
технологията най- накрая.

На стр. 126 от ДОВОС е описан метода на добив – „Добивът на газа
се осъществява чрез понижаване на налягането на забоя на
сондажите, което предизвиква приток на газ през перфорираните
отвори в интервалите 1 084 – 2 700 метра индивидуално за всеки
сондаж. Използва се пластовата енергия чрез традиционни методи.
Не се предвижда хидравлично напукване на пласта и нагнетяване на
вода с химически реагенти.“

Екатерина Димова: Тук сте написали в предвид на рискът от
загуба на води и навлизане на промивна течност във
филтрационна среда, има опасност за временна промяна на
качеството на подземните води- главно нейната мътност. При
преминаване на сондажа през водоносния слой и за питейното
водоснабдяване се използва промивна течност на водна основа,
която при необходимост може да съдържа само 2 опасни
компонента- за питейно водоснабдяване.

В раздел І.5.1.2. Сондиране., част Промивни течности. е записано:
„Промивната течност има множество функции по време на
сондирането. При сондажния процес промивната течност има
функция да изнася на земната повърхност скални частици (сондажен
шлам), да охлажда и смазва сондажното длето, да компенсира
пластовото налягане на сондираната скална формация с цел да се
предотврати нежелано формиране и проникване на флуиди (т.е. нефт,
газ и вода) от тези формации в сондажа, както и да предпази
откритите (необсадени) стени на сондажа от обрушване.”
За постигане на тези цели промивната течност е с различно
относително тегло при различни ситуации., което се постига с

различно количество бентонит (глина) и добавяне на химически
вещества, посочени в таблицата. Химическите добавки се делят на
опасни и неопасни. Максималната концентрация на опасните добавки
е незначителна и е както следва:
при преминаване на първия водоносен хоризонт – 0,2%;
при преминаване на втория водоносен хоризонт – 0,3%;
при преминаване на третия водоносен хоризонт (малм-валанжа) –
0,1%.
Владимир Начев: Интересува ме при евентуално разрешаване
на концесията реално има ли опасност? И ако има вие
определете като какъв процент? Хората трябва реално да
преценят. Хората трябва да знаят .За мен лично има някаква
опасност. За мен този риск е голям. Хората трябва да преценят
този риск устройва ли ги или не? Кажете ми какъв е риска?
Екатерина Димова: 514 стр. Обратимост на въздействието- при
аварии практически необратимо. Това да ми обясните.
Владимир Начев: Как се връзва с нулевия риск?
Екатерина Димова: При изграждане в находище „Спасово”
могат да бъдат засегнати разкрити на повърхността части от
Неогенски водоносен хоризонт, представен от водни тела 044 и
049 на БДЧР. Независимо, че в цялата площ на находище
„Спасово” водните тела от първия водоносен хоризонт са
дълбоки е възможно да бъдат допуснати замърсявания от
повърхността при попадания на субстанции в каверни през
различни етапи, поради наличие на карстова среда. Това е в
оценката Ви на въздействие.

На база на анализа и оценката на инвестиционно предложение за
“Разработка и усвояване на газо-кондензатно находище “Спасово” в блок
Добрич, включващо четири участъка: „Рогозина”, „Чернооково”, „Калина”
и „Рогозина Изток”, на
проведените изследвания, проучвания и
консултации, както и направената прогнозна оценка за въздействието на
обекта върху компонентите на околната среда и факторите, които й
въздействат, авторският колектив на настоящия Доклад за ОВОС счита, че
изпълнението на мерките и препоръките, направени в Доклада за ОВОС
въздействието при разработване и експлоатацията на инвестиционното
предложение може да се определи с териториален обхват на въздействие:
локално;
степен на въздействие: незначителна, продължителност
на въздействието: за П 1-1 по време на разработване и експлоатация, а за
всички останали площадки само по време на сондиране; Честота на
въздействието:
периодично
(при
сондиране),
кумулативни
и
трансгранично въздействия: не се очакват.
В такива участъци се предвижда изграждането на водонепропускливи
изгребни ями за битови нужди, водите от които ще бъдат транспортиране
за пречистване по договор с ВиК оператор. С цел опазване на подземните
води от замърсяване проектите ще бъдат съобразени със забраните по чл.
118а, ал.1, т. 2,3 и 4 от Закона за водите.

Синтия Недялкова: Възможна е авария. Авария на кранов
възел. Пожар в сектора на сепарационния възел.- Това са
възможните аварии, които вие сте ги изброили. Късо
съединение. Излизане от строя на компресорен модул..Пожар от
късо съединение… Къде е нулевия риск?
Дорина Чемширова: Дайте ми един аргумент насреща, на който
да кажа да бе наистина е така.

На база извършен анализ на риска е разработен раздел І.16.4. Основни
задачи, произтичащи от анализа на риска. Включващ:

Дорина Чемширова: Няма държавен орган, които да ви държи
сметка какво се случва с тая сонда когато е в земята, т.е спука ли

Аварийно планиране и създаване на организация за действие и
взаимодействие между ръководството на дружеството и силите за
провеждане на мероприятията по защитата на работещите и собствеността
и извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи.
Поддържане на постоянна и надеждна връзка на необходимите
йерархични нива в дружеството и на информационен обмен за

се, изтече ли, вие на го разбирате веднага, а държавата пък още
по-малко. Хората кога го разбират? След двайсет години, като се
народят малките деца и като се разпространи във водата, защото
тя не се движи.
Дорина Чемширова: Мислите, че хората ще са съгласни някой
да им прави мониторинг два пъти за една годината или един път
на годината? Знаете ли какво е положението тука със водата?
Имате ли представа, че това е изключително безводен район?
Инж. Казакова: Така изпълнителната агенция РИОСВ- Варна
или Добрич да чуя?
Инж. Казакова: Т.е какво ще направи РИОСВ- Варна да чуя?
Ат. Атанасов: Става въпрос за независими лаборатории сте
писали.
Инж. Казакова: Нека да кажат какво имат предвид мониторинг
на води и почви? Слушам Ви! Кой какво мери? Проби на какво?
Инж. Казакова: От къде?
.
Инж. Казакова: Всъщност само от там ли? Вие познавате ли
закона по който РИОСВ- Варна ще доиде?
Инж. Казакова: Мери само 4 показателя. Няма да ви обучавам
защото не разбирате.
Радон мери ли някой в България?
Инж. Казакова: Радон кой измери на площадката в Рогозина,
който естествено изтича в разлома?
Инж. Казакова:Защото РИОСВ- Варна е длъжна да го мери, но
няма с какво. И миналата година за ваше сведение, дето се
правите на много знаещи, а сте си написали един доклад, който
не отговаря дори за ОВОС! Лъжете хората. Миналата година по
европейски проект докараха във Варна да мерят радон ХЕИ- то с
лаборатория от Брюксел, за да смъкнат нивото на радон и съм
била там и съм го видяла с очите си. Вие бяхте ли там? Знаете ли
как се мери радиационния фон? Никак. Преди се мереше, а сега
никой не го мери. Няма закон който да ги задължи да мерят
РИОСВ- Варна. Същото е за почвите, същото е за цианидите
които сте писали.
Инж. Казакова: Лабораторията която мери води е на Института
по океанология. И тя не мери радон. Искате ли да ги извикаме на
следващото публично обсъждане? И Да кажат какво мерят.
Цианиди никой не мери в почва. Правите нещо абсурдно.

своевременно информиране на дежурните сили и оповестяване на
населението, за възникнали дисбаланси, бедствия, аварии и катастрофи в
материалната сфера и околната среда.
Създаване и поддържане на сили и средства за своевременно
локализиране на кризисни ситуации и провеждане на спасителни и
аварийни дейности.
Осигуряване на необходимите защитни средства и създаване на
организация за своевременното им раздаване и използване.
Обучение на работниците и служителите за поведение и действие,
помощ и самопомощ при бедствия и аварии.
Изграждане и поддържане на система за мониторинг на замърсителите в
обектите във фирмата и околната среда за спазване на санитарнохигиенните изисквания за работна и околна среда.
Периодично, но не по-малко от един път годишно, проиграване на
възможните аварийни ситуации предвидени в аварийния план.
Провеждане на превантивна работа за недопускане или намаляване
щетите при бедствия и аварии.
Създаване на условия за бързо привеждане на работещите в
дружествоото в готовност за работа при екстремни ситуации.
В раздел І.17 Мониторинг е предвиден собствен мониторинг на:
І.17.1 Атмосферен въздух.Собствени периодични измервания да се
провеждат в случаите
1. при пускане в експлоатация на нов обект, както и след всяко
разширение или преустройство на обект в експлоатация;
2. за обекти в експлоатация - не по-малко от един път в рамките на
две последователни календарни години;
І.17.2. Подземни води. За мониторинг на подземни води се предлага
за определяне на евентуалното въздействие върху подземните води
да се изградят по 2 мониторингови сондажа за всяка площадка. Те
трябва да са разположени над и под площадката спрямо посоката на
движение на подземните води от първия от повърхността
(ненапорен) водоносен хоризонт.
І.17.3. Почви. Мониторинг на почви да се организира в един пунк на
всяка сондажна площадка. Да се определи базовото състояние на
почвите, след което да започне собствен мониторинг в постоянните
мониторингови пунктове.Честота на мониторинга: веднъж на 3
години;
І.17.4. Шум .Честотата на наблюденията да бъде веднъж на две
години.

Този раздел завършва с текста: „Провеждането на измерванията в
рамките на собствения мониторинг по изброените компоненти да
се възлага на акредитирани лаборатории.
Необходимо е да се осигури неограничен достъп и предоставяне
на информация на компетентните органи до всички документи и
данни, имащи отношение към провеждания мониторинг.”
Невяна: Работих на сондата две години. Бях там хигиенистка.
Кат се прибрахме във къщи мъжът ми каза, че водата не се пие.
Мирише. И водата беше наистина мътна. Напълних едно шише
вода и го оставих във къщи цяла вечер. Сутринта ставам- четири
пръста пясък.Взимам водата и отивам на работа. И го дадох на
геолозите. А геолозите ми казаха, че това да си остане помежду
нас- на сондата. Аз я носих там и лично геолозите ми казаха
това нещо. Като излезеш от бариерата каквото е ставало тука се
забравя. Какво искате още? И някой ще ми каже газта дето я
изкарахте каква е? Кажете каква е?- Шистов газ. Това е шистов
газ не лъжете хората. Газта е шистов.
Инж. Казакова: Аз нали от самото начало ви питах каква е
газта? А Вие се шегувахте и не знаехте каква е газта.Ето какъв
газ добивате като нямате технология? Хайде слушам Ви.
Владимир Начев: Вижте хора не можете да убедите
обществеността, че няма риск. Просто няма как!
Невяна: Защо ни карат тука да бягаме срещу вятъра. Да не
бягаме обратно.

Водата е от В и К системата. От предоставената информация от „В и К”
ЕООД Добрич най близкия водоснабдителен кладенци е в противоположна
на площадка П 1-1”Рогозина страна на село Рогозина. При забаменото
движение на водата през малм-валанжкия хоризонт ( един кв. за 25
години) не е възможно водоизточника да е замърсен по време на
сондиране.

Димитър Господинов: Колко от сондажите минават през водния
слой, колко сондажа се намират в тая земетръсна зона? И какво
става със всичките тия подземни цименти и бетони, които се
излеят вътре при положение, че има едно земетресение? И вие
ще ми кажете, че има нулев риск за замърсяване.
Синтия Недялкова: А ние не сме ли държавата.
Синтия Недялкова: Да ама вие сте в София а ние тук в
Добруджа. И искате да ни отровите.
Инж. Казакова Значи утре ако се смени депутатите, ще си
смените метода, защото си имате вече регистрирано геоложко
откритие.
Николинка Гицова: Значи вие ще ни направите дупките и те ще
стигат до този газ, които ние не искаме да стигат. Една стига ли?

В раздел І.15.1. Риск от земетресение.са описани най-високите
степени на интензитет статистически данни за територията на
находище „Спасово”.
- с прогнозен интензитет от VII степен по XII степенната скала на
Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) са землищата на селата:
Вичово, Рогозина, Кардам, Черноково;
- с прогнозен интензитет от VIII степен по по XII степенната скала
на Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) е голямата част от
територията на находището –всички останали землища.
Описани са какви са последствията при тези земетресения.
Основните съоръжения, които се намират на територията на
находище „Спасово” в блок Добрич в различните етапи на
разработка на находището, са оразмерени да издържат на далеч повисоки натоварвания. При трусове до 10-та степен ще издържат

Синтия Недялкова: На този етап ви е забранено чрез
мораториума – и нямате икономически интерес. Когато
мораториума падне и ние не разберем, вие ще си добивате там
газ на 5610 м., чрез хоризонтални сондажи.
Николинка Гицова: Вие може да си промените по време на
договора за концесия метода на добив, къде да са сондажите,
колко да са дълбоки, според това какво откриете, ама дали ще се
промени обстановката .Не че съм специалист ама чета като
нормален човек.
Дарин Драгнев: Защо тогава пишете че може да се промени
метода?

всички тръбопроводи – газопроводи между сондажните площадки,
преносен и разпределителен газопроводи. На обсъждането беше
обяснено, че разломът Вранча , преминаващ през територията на
България, се намира на разстояние над 350 км западно от град
Генерал Тошево. Освен това южно в този район се намира
добруджанското въглищно находище, където има просондирани
повече от 200 сондажа в него в мрежа 500 на 500 на дълбочина 2 000
м, които не са предизвикали земетресения.
Трябва да се има предвид, че в Североизточна България има прокарани
над 600 сондажи за водоснабдяване от малм-валанжския и сарматския
водоносни хоризонти, чиито конструкции са значително по-слаби. За тях
не са известни данни за въздействия от минали земетресения

Инж. Казакова: Да ама ОВОС-а не е за тази година, а за 35
години. След 35 години нас няма да ни има, а тия деца тук може
да не могат да се родят. И трябва да имате малко отговорност и
да не се държите така. Затова Ви казах, че не просто ОВОС това
и като ни слушате се смеете и не носите никаква отговорност.
Г-жа Петкова, която трябваше да е тук- представлява фирмата,
вие не представлявате фирмата. И не носите никаква
отговорност.
Инж. Казакова: Къде е инвеститора? Представителя на фирмата
Г-н Лъчезар Георгиев на Девинци не сте били, но да знаете ето
така протече общественото обсъждане. Няма страшно хора не
добиваме нищо забранено от Мораториума.
Сега да ви покажа ли едно дело пред Върховния съд, където се
пише, че се добива в забранени слоеве и не може да се докаже
като търговското откритие и сега е спряно от Министъра. Това
ли искате да се случи и с вас? Като не искате да кажете на хората
истината. Ако искате да сте българи и хората когато пострадат
да не Ви мразят и да не ви говорят през поколенията. Имайте
тази чест да кажете истината.Всички я знаем, които разбираме.
Ама утре Вие ще сте тука, разберете няма от къде да ядете.Утре
ще се чудите от къде хляб да си вземете. Това не го ли разбират?
Тук говорим за живот. Не говорим да направим една къща върху
една нива и утре да я махна.

Припомняме и написаното по-горе - На страници 78, 125 и 511 от
ДОВОС е написано „Методът на сондиране, който ще се прилага при
прокарване на нови сондажи в находище „Спасово“ ще бъде
конвенционален, при който не се прилагат технологията на
хидравлично разбиване, хидравличен удар, хидравлично разпукване,
хидрофракинг, фракинг.

Инж. Казакова: Не може да има временна смяна на
предназначението на земя. След 30 години то няма земя бе хора!
Какво значи смяна и после хумуса? Този хумус отде ще го

На площадките за добив, при спазване изискванията на ЗОЗЗ,
временно за срока на концесията се сменя предназначението на
земята от земеделска в земя за промишлени нужди. След изтичане на

вземем? Може би ще го отглеждате Вие и ще ни го продавате
после на нас? Това пише в ОВОС-а. Може ли да стане вашия
колега дето е патентовал червеи да прави? Имате патент в който
пише, че ще обогатявате почвата и ще я правите на хумус? За
ваше сведение това го правят червеите. Къде е човекът, който
прави червеи?
Правите абсурдни неща, но си играете с живота на цял народ.
Инж. Казакова: Г-жо той не е написал това. Вие си мълчете, че
после да не Ви е срам.
Писал е че има патент да прави от нищото хумус. Моля
запознайте ме с тоя човек. Няма как да направите хумус, след 35
години няма от къде да го вземете след като вече е замърсена
почвата.
Инж. Казакова: Пише замърсяваме почвите със слабо
киселинен цианид. Някой да знае какво е цианид? Пише го не
сте чели.
Инж. Казакова: Пише го! Не сте го чели и го доказахте сега.
Проста не сте чели доклада, а тези хора тука 20 дена това правят.
Разбрахте ли сега няма да ви мене номера, защото могат да четат
на български. Отгоре на всичкото не просто четат ами си и
записват. Слабо киселинен в допустими норми 0.2 мгр. Като сте
специалист по почви какво значи това?
Инж. Казакова: След това сте дали нормата, която е по
Наредбата. И цианидът като влезе в почвата тук има един
земеделец който ще каже какво се случва?

срока на концесията и след рекултивация, земята отново става за
земеделски нужди.
Според изискванията на законодателството в раздел І.5.1.1.
Строителство на сондажни площадки. е записано:” Изграждането на
сондажната площадка ще започне с отстраняване на хумусния слой.
Отстраняването на хумусния слой ще става механизирано, посредством
земекопна техника и ще се извозва до площадката за депониране и
съхранение, определена със заповед на кмета на Община Генерал Тошево,
посредством автотранспорт. Дълбочината на изкопа за отнемане на
хумусния слой се определя на място, в зависимост от реалната дебелина на
слоя, но не по малко от 50см.” Този хумусен слой се съхранява до
настъпване на момента за рекултивация на част и цяла площадка след
закриване на дейностите върху нея.
В раздел VIII.Управление на минни отпадъци е записано:
„…. Програма, основаваща се на най-добрите налични техники и водеща
до намаляване на концентрацията на слабокиселинния разложим цианид в
точките на заустване на минните отпадъци. Операторите на
хвостохранилища с наличие на цианид, въведени в експлоатация към 1 май
2008 г., изготвят и изпълняват програма, основаваща се на най-добрите
налични техники, за намаляване на концентрацията на слабокиселинния
разложим цианид в точките на заустване на минните отпадъци до
възможно най-ниско равнище, ненадвишаващо:1. от 1 май 2008 г. – 50
mg/kg; 2. от 1 май 2013 г. – 25 mg/kg; 3. от 1 май 2018 г. – 10 mg/kg.
Подчертано с дебели букви след това.
Чл. 21 от НУМО не касае настоящето инвестиционно предложение,
тъй като не се предвижда наличие на цианиди в генерираните минни
отпадъци от реализирането и експлоатирането на находище
„Спасово“.

Д-р Чемширов: Отговарям за здравеопазването и
имунопрофилактиката на животните в този район точно, в който
са вашите парцели.Още в началото когато поставихте сондата
тука и започнахте да работите се почувстваха при пчелите много
отрицателни явления се почувстваха при тях. Започна измиране,
дезориентация. Имаше пчелари тук, които не знам дали си
тръгнаха- големи пчелини от по 250, а имаме и пчелин с
екологично чиста продукция- биоферма с 1000 пчелни
семейства, а сега са по- малко. Значи тези пчелички пиеха вода
от този басейн – и имам от него проба 1,5 л. напълнена и мислех

По отношение на прелетните птици е отчетено наличие на миграция в
района на ИП, подробно описана в докладите по ОС и ОВОС.
Заключенията на ДОВОС и ДОС са, че върху биологичното разнообразие,
засегнато от ИП има незначително отрицателно въздействие, което може
да бъде още редуцирано със съответните смекчаващи мерки. За разлика от
ветрогенераторите, сондажните кули не са подвижни съоръжения и рискът
за въздействие върху мигриращи птици е много по-незначителен
отколкото от електропроводната мрежа, транспорта и др. В екипа по
ДОВОС и ОС има експерти, които за разлика от д-р Чемширов са
участвали в написването и на трите тома на Червена книга на Република

да ви го дам и ако всички ударите тук по една глътка ще ви
повярвам, че е безвредна. Така, че това е едното от нещата- пак
ще ги има тези басейни, пчелите пак ще ходят там и ще пият
вода. Която отиде и пада там на място, а която стигне до сандъка
тези цианиди, литий, стронций отиват в меда и ние ядем мед и
нашите деца ядат мед- такъв с такива елементи вътре.
„Русгеоком” каква фирма е, самостоятелна или каква е? Защото
рових из интернет и не можах да разбера каква е фирмата. С
Бритиш петролиум ли работи, с Тексако, с Овъргаз ли? Или е
самостоятелна? Плюс туй е създадена 2005 година. Тук ли е
първият опит на фирмата да прави сондажи и тука ли ще се
учите да правите сондажи в нашия район или има и други места
някъде из България или навънка? Ако ще се учите тука да
сондирате и да вадите газ, по добре недейте! Научете се на друго
място и тука елате когато знаете какво да правите и как да си
оправите нещата. Мястото, което сте си избрали е съвсем
неподходящо. Дори и да има някакви залежи- неподходящо е
мястото. Тука минава Виа Понтика ако сте чували- прелета на
птиците. Птиците кацат тука, пият вода, ще пият от вашата
отровната вода, ще мрат. Има в Червената книга 22 вида, които
минават от тука и се на изчезване, така че…
Другото, което знаете е, че е в Шабленския земетръсен район.
Постоянно стават земетресения, малки за сега 3-та степен, но не
се знае за напред какво ще е. Това е земетръсна зона. Друсне
малко по-силно и вашите циментации заминаха, и водата замина.
Таз вода ще я пият хора и животни. Рискът е най- голям знаете
мрат пчелите после мрат и хората.
Чемширов: Тези пчелни семейства, които са на 250-260
семейства на 150 м от сондата.
Силвия Радойкова: Това че изброявате други съществуващи
проблеми, съвсем не изключва,че тази технология замърсява и
пречи на пчелите.
Чемширова: Вие ни обяснявате, че инсектицидите пречат на
пчелите, но те никога не са имали такова поведение преди да
дойдете тука.

България и са много по-запознати от него с биологичното разнообразие на
района. В тази връзка в района, засегнат от ИП няма местообитания на
критично застрашени и застрашени видове птици, които ще бъдат
засегнати значително от всички елементи на реализация на ИП.
Интензивното земеделие (изораването на целинните земи) и ловът, горскостопанските мероприятия вкл. и създаването на мрежата от полезащитни
пояси променили драстично ландшафта и благоприятствали навлизането
на нетипични за безлесната част хищни и конкурентни видове, като сиви
врани, белки, чакали, свраки, сойки и др., са били и продължават да бъдат
много по-рискови фактори, довели до изчезването от фауната на България
на редица степни видове птици и бозайници, разпространени в миналото
основно в района на Генерал Тошево в страната. Такива са скачаща мишка
(Sicista subtilis), момин жерав (Anthropoides virgo), степен блатар (Circus
macrourus), степен орел (Aquila nipalensis) (установен еднократно да
гнезди на изоставена от предната година купа сено през 1941 г. именно в
района на с. Рогозина), голяма (Otis tarda) и малка (Tetrax tetrax) дропли и
др.
В раздел І.15.1. Риск от земетресение.са описани най-високите
степени на интензитет статистически данни за територията на
находище „Спасово”.
- с прогнозен интензитет от VII степен по XII степенната скала на
Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) са землищата на селата:
Вичово, Рогозина, Кардам, Черноково;
- с прогнозен интензитет от VIII степен по по XII степенната скала
на Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) е голямата част от
територията на находището –всички останали землища.
Описани са какви са последствията при тези земетресения.
Основните съоръжения, които се намират на територията на
находище „Спасово” в блок Добрич в различните етапи на разработка
на находището, са оразмерени да издържат на далеч по-високи
натоварвания. При трусове до 10-та степен ще издържат всички
тръбопроводи – газопроводи между сондажните площадки, преносен
и разпределителен газопроводи. На обсъждането беше обяснено, че
разломът Вранча , преминаващ през територията на България, се
намира на разстояние над 350 км западно от град Генерал Тошево.
Пчелите, както и всички останали домашни животни и културните
растения, са обект на контрол от друго Министерство - на земеделието и
храните и респективно от Българска Агенция по Безопасност на Храните
(БАБХ). Те не се контролират от структурите на МОСВ, и в тази връзка

според ЗООС, наредбите по ОВОС, ОС и ЕО, информацията за
въздействието върху тях не е обект на разработка на докладите по ОВОС и
ЕО. От страна на биологичното разнообразие, такъв обект са видовете и
местообитанията, основно от Приложения 1, 2 и 3 и 4 на Закона за
биологичното разнообразие. Екипът по ДОС и ДОВОС няма задължение и
компетентност да разработва оценки за въздействие върху домашни
животни и културни растения, което е в компетентността на органите по
фитосанитарен контрол и на ветеринарни лекари от БАБХ.
Д-р Чемширов, представител се като ветеринарен лекар с 40 годишна
практика в региона, се предполага, че добре знае тези факти. Възниква
въпросът, дали е информирал БАБХ за наблюдаваното от него намаление
на пчелните семейства, има ли протоколи за регистрирана смъртност на
пчелите, дали има изследвания за възможните причини, поискал ли е
проучване на водоеми в района, вкл. и на площадката при с. Рогозина и др.
Също така би следвало д-р Чемширов да предостави данни за наличие на
допълнителни замърсители. Още повече, че след като предлага на
експертите да пият от взета от него вода от сондажната площадка, може да
се предположи, че я е дал за анализ на съдържанието. Ако има такива
данни също би следвало да ги предостави на екипа по ОВОС за да ги
анализа и коментира. Иначе изказването му трябва да се определи, като
целящо внушения за виновност на ИП и базирано само на предположения
и спекулации.
Количественият и качественият състав на пластовите води е
посочен таблично на стр.179 и 180 от ДОВОС. В резултат на
извършени консултации с „Поддържане чистотата на морските води“
АД, гр.Варна е получено писмено съгласие и готовност за приемане
и пречистване на пластови води в пречиствателната станция. –
стр.181 от ДОВОС. Отпадъчните пластови води, които ще се отделят
при подготовката на природния газ са подземни води с природен
произход, съпътващи газа. Пластовитве води от целевия карбонски
комплекс са високо минерализирани, най-често разсоли, от хлорнатриев тип и се отличават с висока степен на метаморфизация.
Съдържат
редица
микрокомпоненти
и
най-много
бром.
Съдържанието на йод, стронций и бор не е високо. Съпътстващите
газа, пластови води са незначителни като количество. Най- голямото
количество отделени пластови води, която се очаква да се отдели е
3,7 куб.м на месец. Малките количества отпадъчна вода, качествения
състав, както и и това, че в непосредствена близот до площадка П 1-1
Рогозина няма воден обект, който да се ползва за зауства, не е
оправдано изграждане на пречиствателна станция. Отпадъчните води

ще се събират в резервоар и периодично ще се извозват от
специализиран транспорт за пречистване до ПЧМВ-АД, гр. Варна,
при сключен договор.
Райчин Панев: В технологиите, които ползвате да има особен
звук с особена честота? Някакви такива работи да се случват. Те
са описани, но сега няма да ви казвам къде, няма да ви помагам.
Вие си ги намерете. Те се ваши не са мои, аз не съм ги писал- вие
сте си ги писали от тук присъстващите или отсъстващите.
Очаквам отговор: Монтирани ли са такива устройства, къде са те
разположени, с какви честоти и евентуално как се отразяват на
пчелите, но не само на тях. Искам конкретни цифри и данни.
Димитър Господинов: Както каза доктора първо мрат пчелите,
после хората. Така питам Ви къде и в кои съоръжения, които вие
сте записали, къде и кога, с какви мощности работят и с какви
честоти? Вие сте го написали и ми кажете какви са и как тези
звуци се отразяват на пчелите, но не само… Те и други процеси
се предизвикват.
Инж. Стоян Чакъров: Да допълня въпроса и да ги улесня.
Дипломирал съм се и работя в сферата на звука и на акустиката,
по- специално на инфразвука. Това е звук с ниска честота под
15-17-20 херца. Изследвано ли е и има ли такива данни,
резултати- има ли излъчващ звук с подобна честота и опасен
интензитет от вибрационните машини от сондите, от
вибрирането на самите пластове и опасен ли е той за хората и
животните? Най- вече за хората?
Инж. Казакова: Чакаме от 5 минути да чуем инфразвук в
ОВОС-а. На коя страница да го прочетем ?
Инж. Казакова: Е това е отговора. Какъв инфразвук, какъв
ултразвук? Стигнахме ли до извода, че тоя ОВОС е направен
проформа!
Димитър Петров: До морето живея и не мога да спя тук от тоя
звук. Като работеше сондата ви. Знаете ли от този район
водосборен, дето оттука отива към морето пие от тази вода.
Кажете колко народ пие от тая вода- Цяла Добруджа. Добрич се
снабдява от Шабла. Водата отива в Шабла на 2000 м точно
където дълбаете и водата отива в Добрич. Колко хиляди души
има 80 ли 100 ли? Кажете как ще стане тази работа? Ще

Въпреки това, доколкото многократно на обществените обсъждания беше
повдиган въпросът за въздействие специално на инфразвука върху
насекоми-опрашители, вкл. и върху пчели, екипът по част „Биологично
разнообразие“ в ДОВОС и по ДОС, който включва двама доктори по
ентомология, направи допълнителна справка, за този тип въздействие и
предоставя на заинтересованата общественост следния отговор по-долу.
Съгласно оценката за съвместимостта на ИП въздействието върху
насекомите, предмет на опазване в защитените зони (т.е. целеви видове за
ЗЗ Крайморска Добруджа), е незначително отрицателно. Може да се
допусне, че различни насекоми-опрашители (вкл. пчели) посещават
участъци от засегнатите от ИП територии. Тъй като те посещават тези
места за сравнително кратко време, през което събират полен и нектар,
евентуалното пряко въздействие върху тях е дори по-малко от това върху
постоянно живеещите в защитените зони насекоми. Изказани са съмнения
за възможни въздействия на инфразвуци, генерирани от сондажните
съоръжения по време на работата им. Изследванията на инфразвуците
върху насекомите са малобройни. Напр. Little (1962) изследва реакцията на
пчелите спрямо звуци в диапазона 35–4000 Hz. При честоти под 100 и над
2500 Hz не е установена никаква реакция (инфразвуци са трептения с
честота под 20 Hz, т.е. инфразвуците нямат ефект върху тях). При честота
между 100 и 2500 Hz пчелите реагират със забавяне или спиране на
движенията си. В тази честота попадат звуци, които хората възприемат със
слуха си и са изключително често срещани както в заобикалящата ни
среда, така и в природата. Липсват други изследвания върху влиянието на
инфразвуците специално върху пчелите (Polajnar et al., 2014), но има
изследвания върху други насекоми. Mullen (1973, 1975) провежда
експерименти върху развитието на различни складови вредители. Авторът
установява, че мощни (120 dB) инфразвуци (10 и 18 Hz) на късо разстояние
от източника имат отрицателен ефект върху развиващите се ларви на
третираните насекоми. Експериментите са направени в инфразвукови
камери. Трябва да се отбележи, че въздействието е отчетено при
разстояние няколко сантиметра от източника на звука. С увеличаване на
разстоянието звуковото налягане значително намалява и не се очаква
въздействие. Съпоставяйки експериментът с евентуално въздействие
върху насекоми-опрашители вкл. пчелите, такова би могло да съществува

пречиствате водата ли?
Димитър Петров:Знаете ли, че ние не можехме да спим като
дълбаехте тука? Чудихме се какво става.Дойдох тука казаха ми
че в Спасово има сонда дето дълбае. Дойдох видях сондата
табела имаше че е забранено влизането и се върнах.
Райчин Рачев: Вие казахте че няма проучване за тези неща
които говорим и никой от екипа не ни отговори къде са записани
тези съоръжения, които произвеждат тези вибрации. След като
не сте направили проучвания твърдите че не нарушавате нищо и
има нулев риск. Как разбрахте че в района няма такива влияния
от инфразвук?
Николинка Гицова: 60 децибела достигат до Рогозина, а по
закон 50 децибела било максимално по Наредбата за жилищни
зони.Тогава превишавате максималната граница, а в стаите на
хората пише 35, значи трябва да стоим на затворени прозорци,
капаци отгоре за да свикнем.
Инж. Казакова: Засрамете се. Говорим за 60 децибела какъв
звук на каква честота, акустичен, ултразвук или инфра?
Нина Гицова: Не оценявате всички въздействия. Защото има
инфразвук има и ултразвук от сондата, обаче той не е измерен.
Докладът не оценява всички въздействия върху околната среда.
Инж. Казакова: В писмата, които си направихме труд да
прочетем, на инвеститора чрез Г-жа Анка Петрова. Вие какъв сте
в момента във фирма Русгеоком, за какво носите отговорност,
като го няма инвеститора? Не може ли да стане г-жа Петкова и
излезе отпред а не да се крие?
Инж. Казакова: Не е вярно това. Вие ги представлявате на всяка
стъпка и когато беше в Девинци и Плама- Плевен Вие
отговаряхте, че там ще се чистят водите.
Дорина Чемширова: Да си покажат пълномощните.
Атанас Атанасов: Слушах в радио Варна преди няколко дни в
събота, когато вие заявихте че ще говорите на тези обществени
обсъждания. Днес казвате че сте никоя, а после пускате други
хора да си говорим с тях.
Инж. Казакова: имате ли специалист по звукови колебания?
Инж. Казакова: Тогава какво обсъждаме тука като нямате
специалист в момента.

само върху пчелни кошери, тъй като в тях има развиващи се ларви. За да
има някакво въздействие, кошерите би трябвало да се поставят съвсем
близо до източника на инфразвук, на около 0,5 м от него. Т.е. изказаните
предположения за такъв тип въздействия са напълно неоснователни и
спекулативни. Съмненията, че намаляването на насекоми-опрашители
(вкл. пчелните семейства) може да доведе до загуби за
зърнопроизводството, са още по-неоснователни, тъй като културните
житни растения са изцяло анемофилни (ветроопрашвани). Това означава,
че техният полен е достатъчно лек, за да се разнася от вятъра и не е
необходим животински опрашител. В заключение може да се каже, че
реализирането на ИП няма да окаже ефект върху насекоми-опрашители
(вкл. пчелните семейства) в района. Не съществува пряк механизъм, по
който това би могло да се осъществи. Предлагаме на всички
заинтересовани граждани и организации да се запознаят със следните
научни публикации за влиянието на инфразвука върху насекоми:
Little, H. F. 1962. Reactions of the Honey Bee, Apis mellifera L., to Artificial
Sounds and Vibrations of Known Frequencies. – J. Ent. Soc. Am. 55: 82–89.
Mullen, M. A. 1973. Low frequency sound affecting the development of the
Indian meal moth. – J. Ga. ent. Sot. 8: 320–321.
Mullen, M. A. 1975.Infrasound retards development of Tribolium castaneum
and T. confusum. – J. stored Prod. Res. 11: 111–113.
Polajnar, J., Eriksson, A., Lucchi, A., Anfora, G., Virant-Doberletc, M.,
Mazzonia, V. 2014. Manipulating behaviour with substrate-borne vibrations –
potential for insect pest control. – Pest Man. Sci. 71: 15–23.
Ако наистина има намаляване на броя на насекомите опрашители (вкл. и
пчелните семейства), макар че това поради изброените по-горе причини не
може по никакъв начин да се отрази на произвежданите в района на
основни земеделски култури (с изключение на слънчогледа), причините
трябва да се търсят в употребата на пестициди, към които те са особено
чувствителни. Предполагаме, че на заинтересуваните от здравето на
пчелните семейства граждани, им е известно, че съгласно Заповеди № РД
11-659/27.03.2017 г., № РД 11-657/27.03.2017 г и № РД 11-658/27.03.2017 г.
на Изпълнителния директор на БАБХ и през настоящата 2017 г. област
Добрич е сред 16те области в странната, с разрешена употреба за защита
на земеделските култури на следните пестициди, които са от групата на
неоникотиноидите, които са с доказано отрицателно въздействие върху
пчелните семейства: Пончо 600 (активно вещество клотианидин); Крайцер
350 ФС (активно вещество тиаметоксам); Сийдоприд 600 ФС (активно
вещество имидаклоприд). Дебатът за използването на тези вещества в

земеделието е активен на ниво Европейски съюз, както и доведе до
протести на пчеларите в страната и през настоящата 2017 г. И отново
извън процедурата по ОВОС си позволяваме да апелираме към
заинтересованите от здравето на пчелните семейства граждани и
организации да насочат повече активността си в тази посока, отколкото
към проучванията и добива на газ, за които няма никакви публикувани
данни да оказват каквото и да е въздействие върху пчелите.
Владимир Начев: Един въпрос, но да ми отговорите конкретноКъде в България на друго място добивате газ?
Владимир Начев: В такъв случай аз да разбирам, че Вие нямате
никакъв такъв опит в Б-я? Така ли е? Значи вие ще добивате газ
за първи път тук в Добруджа? Нали така?
Синтия Недялкова: Тогава не лъжете хората че ще разкривате
работни места.
Владимир Начев: Ама господине сериозните фирми си имат
свои специалисти. Вие не сте добивали никъде. Вие нямате опит
в тая работа като Тексако.Не сте добивали нищо. Вие днеска
ползвате един специалист, догодина ползвате втори, по-догодина
– трети. Кой носи отговорност? Пише се гражданския договор,
ползва се специалиста.
Дорина Чемширова: Пишеш „Русгеоком” отваря се „Овъргаз”
Владимир Начев: Дайте някаква история на тази фирма. Къде
сте добивали- никъде.Идвате тук и говорите за въздействието
върху околната среда.Вие нямате опит. Имате опит в писането на
ОВОС и нищо повече.
Д-р Чемширов: Смятате ли, че ако се проведе един местен
референдум Вие ще спечелите по някакъв начин? Аз мога да ви
кажа резултата още от сега, така че не си харчете парите
напразно.
Синтия Недялкова: Запишете за протокола- Заключението е че
не приемаме ОВОС-а.

„Русгеоком БГ” никъде в България не извършва добив на газ.
По време на проучвателните дейности на територията на блок „Добрич” са
използвани български специалисти
.Единствено когато се прокара дълбокия сондаж Р-1 Рогозина на 5900м, е
използвана чуждестранна компания. В България такива сондажи няма
възможността да се прокарват от Българска фирма Втория сондаж Р-2
Рогозина , който оцени геоложкото откритие беше прокаран от българска
фирма.

Инж. Казакова: Имате ли предвидена нулева алтернатива, че
няма да добивате защото добивът е невъзможен или хората не го
искат?
Инж. Казакова: Т.е. вие го пишете в ОВОС-а? На коя страница
е? Изследвано е в Наредбата на ОВОС. Чели сме и не сме го
намерили. Запишете си го! На коя страница в ОВОС-а го пише

В рездел II.Нулева алтернатива е описана възможността за нулева
алтернатива.
„Нулева алтернатива” е приложима за отделни части на
инвестиционното предложение. Разработване на находище „Спасово”
включва провеждане на геологопроучвателни дейности за доказване на
запасите на участъци „Рогозина Изток”, „Чернооково” и „Калина” и

.Сеизмичните проучвания, които се проведоха през 2008 год. и 2013 год.
при които представители на „Русгеоком БГ” при среща със собстеници на
земи, подписаха договори за допускане до земите за извършване на
сеизмични проучвания – те бяха извършени от българска фирма.
Принципа на „Русгеоком” е да използва български специалисти.

какво ще стане с геоложките открития ако не се прави
добив.Изчетете текста защото аз не го намирам. Това е част от
Наредбата за ОВОС.
Инж. Казакова: Не това питам. Прочетете го като го има.
Инж. Казакова: Защо не изследвате причината за тази нулева
алтернатива?
Инж. Казакова: Имате ли лиценз за правене на ОВОС? Като са
Ви издавали лиценза дали видели ли сте какво заявление сте
попълвали? Защо говорите на хората неистина, че 0-вата
алтернатива изследва причините защо едно инвестиционно
предложение ще стигне до нулева алтернатива.
Инж. Казакова: Защо говорите като инвеститор? Вие
представлявате независим експерт, който трябва да покаже на
държавата, която няма такива експерти оценка на
инвестиционното предложение на г-н Лъчезар Георгиев като
представител на „Русгеоком”. Т.е не сте седнали до г-н Георгиев
като друго, а като независим експерт?
Инж. Казакова: И сега вие сте чели Наредбата за ОВОС. Вие
като независим експерт кого представлявате?
Инж. Казакова: Кого представлявате? Кой Ви наема?
Инж. Казакова: Само, че Наредбата по ОВОС повелява дори
експерта да е поучил задание от инвеститора преминало през
държавни органи и одобрено от много държавни органи и Вие
трябва да изпълните това, което е писано вътре. Гледайки
Наредбата за ОВОС, Вие представлявате не инвеститора, а
представлявате независимия експерт към държавата. Защо не
изследвахте варианта -инвеститора не работи?
Инж. Казакова:Именно обследвахте как фирмата не иска да
работи и последствията от това. А всъщност да обследвате как
фирмата няма да работи, защото ще замърсят. Предмета на
ОВОС-а е замърсяване. 0- алтернатива се прави когато има
доказано значително отрицателно въздействие.
Инж. Казакова: Как да няма като вие не сте го изследвали! Как
разбрахте, че го няма?
Инж. Казакова: Да. Накрая- нито цианидите в почвата ви
направиха впечатление, нито само двата химикала в чистата
вода? Нито инфразвука, даже не знаете, че го произвеждате.
Нито технологията, която не е описана.
Инж. Казакова: Добре. Инфразвук конкретно. Дава значителни

реализиране на резултатите от тях. При незадоволителни резултати за
обема на запасите в някои от участъците, там няма да се реализира
строителство на сондажна площадка, прокарване на добивни сондажи,
добив на природен газ и последващо закриване и няма да се оказва
никакво влияние върху околната среда на този участък.
За разработване на участък „Рогозина”, нулева алтернатива е
неприложима, защото за този участък има доказани запаси и вече изградена
площадка П1-1.
Изработката на ДОВОС не е лицензионна дейност, а се изготвя от екип
независими експерти в различни области на познанието за компоненти на
околната среда и опит.
Находище „Спасово” е регистрирано като геоложко откритие за
добив газ по конвенционален начин на дълбочина от 1083 до 2700 m,
от долнокарбонските пясъчници. Препоръките на Басейнова
дирекция „Черноморски район“ са свързани със защитата на
подземните води от водоносните хоризонти, а именно „ ... добивът да
не се осъществява на дълбочина под нивото на подземните води в
района.“ (Писмо №26-00-831/4(5)/19.05.2015 г. на Басейнова
дирекция „Черноморски район“ (за консултации на етап задание),
което означава забрана на дейности в рамките на водоносните
хоризонти. Превидено е добивът на газ да се осъществява дълбоко
под нивото на подземните води, които са естествено защитени от
водоупорните слоеве отделящи малм-валанжинските варовици от
отдолу лежащите по-стари и непропускливи отложения в геоложкия
разрез. Чрез писмо на Басейнова дирекция „Черноморски район“
№05-09-34/2/10.03.2017 г. относно „Оценяване на качеството на
доклад за оценка на въздействието върху околната среда на
инвестиционното предложение „Разработване и усвояване на
находище „Спасово“, в блок „Добрич“, включващо четири участъка
„Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за
проучване и добив на природен газ на територията на област
„Добрич“ е изразено становище по част „Води“, според което
Басейнова дирекция „Черноморски район“ няма забележки и
възражения по представената документация. В писмо
№637/01.03.2017 г., Министерство на здравеопазването - Регионална
здравна инспекция „Добрич“ дава своето положително становище на
доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на
инвестиционното предложение за разработване и усвояване на
находище „Спасово“. поред информация залегнала в ПУРБ 2016-2021

отрицателни въздействия- това е едно оръжие. Не просто се
оглушава, а отивате по дяволите. Зависи от силата на звука. И в
наредбите пише допустими норми. А това ,че Наредба 7 я
отмениха не ви задължава- ама не е вярно. Защото Наредба 7 е
само за безопасни отстояния. А Вие не си правихте труда да ги
изчислите тези елементи и как разбрахте, че няма отрицателно
влияние на въздействие? Има отрицателно ама то е толкова
малко, че вие ще го понесете. Животинките щели да свикнат
пише във вашия доклад. Ще правим почва. Вземете си направете
труда до утре да го изчетете-.800 стр.- четири дена не сме спали
да четем.
Калин Пеев: Слушам, слушам и така не отговорихте какво
правим с този водоносен хоризонт дето ви е забранено да го
нарушавате? Какво правите – нищо! Щяхте да отговаряте. Ама
хванете се и си прочетете точно и ясно за какво става дума.

г. на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Басейнова
дирекция „Дунавски район“ за състоянието на подземните води,
подземно водно тяло BG2G000J3K1041 – Карстови води в малмваланж и подземно водно тяло BG1G0000J3K051 – Карстови води в
малм-валанжинския басейн, представляващи общ водоносен
хоризонт, имат обща оценка за химичното състояние – добро. Те не
са в риск по химично състояние и в риск от значим натиск от
водовземане.

Силвия Радойкова: Ние си губим времето, от българския народ
чух аргументи, а от вас чух неща, които нямат абсолютно
никаква тежест, не са доказуеми и са манипулативни. Затова
мога да кажа от свое име- твърдо НЕ! Категорично Не на тези
намерения. Категорично НЕ!
Димитър Господинов: Става дума за норма за разпространение
на праховите частици и там какви при 2 м/сек. Вятър.А
направихте ли си труда тук да видите кога и в колко дни от
годината има 2м /сек. Вятър.
Силвия Радойкова: 2 дни януари -с 2м /сек., всички останали
дни е над 2м /сек.

Основните замърсители, които ще се отделят от територията на
строителните площадки ще са:
прахови частици (прах) - при строителните работи (основно изкопнонасипните работи на площадката);
газови емисии (основно: NOx, CO, CO 2 , ЛОС) – от работата на
двигателите на строителната механизация, необходима за реализация
на строителните процеси и транспортните средства за доставка на
суровини, материали, оборудване и работници.
Извършени са изчисления посредством програмен продукт PLUME,
утвърден от МОСВ. При разчетите се залагат изходни данни в найтежкия вариант. Например скорост на вятъра от 2,5 м/с, при която
разсейването е най-малко и води до създаване на по-големи
концентрации

Атанас Атанасов: И да можеше да стигне София- още по-добре.
- За намаляване съдържанието на СО2 в изходящия газ, ще се
използва мембранна технология.Коя именно мембранна
технология ще ползвате и как разбрахте че няма да увредите? А
знаете ли с какво увреждат мембранните технологии и имате ли
представа разликата за адсорбция с променливо налягане или
други технологии?

В раздел І.1.11:Инсталация за осушка на газа е описана
мембранната технолотия за очистка на газа от СО2, а именно.
Технологията се основава на следния принцип: след
предварителната подготовка газа преминава под налягане през мембранна
сепарация 1-ва степен - полупропусклива асиметрична полимерна
мембрана. Мембраните за разделяне на природен газ са най-общо
конфигурирани във формата на кухи влакна, капиляри или спирално
навити елементи. Конкретния избор на мембрана зависи от
експлоатационните условия, състава на газа от находището и

конструктивните параметри. Мембраната служи като идеален сепаратор.
Поради по-голямото си парциално налягане голяма част от CO2 преминава
през нея и остава от обратната и страна с по-ниско налягане.
Инж. Казакова: Защо в заявление за търговско откритие
предпоследната точка е описание на технологията?
Инж. Казакова: В ОВОС-а на коя страница е описана
технологията? Инвеститора след като от Вас получи ОВОС от
РИОСВ- Варна получи положително становище и ако минат
добре обсъжданията, в най- добрия вариант той ще опише
същата технология, която е била намерена в ОВОС-а.На коя
страници виждаме технологията на добив?
Инж. Казакова: За технология на добива
Инж. Казакова: може ли да обясните?
Инж. Казакова: Г-н Професор през цялото време говорите за
сепарация на газа, в момента който влязох в залата попита къде
мога да прочета технологията на добив в пласта. Предмета на
ОВОС-а е технологията на добив, какво го правим този пласт и
как? Моля ви да ми кажете най-после, този пясъчник какво го
правим като влезем в него? Ама не само да го просондираме
вертикално или наклонено, какво се случва вътре в слоя
пясъчници, аргелити. Къде да прочета технологията на добив?
Как извличаме газта от пясъчника?
Инж. Казакова: Защо геолозите по социализма да не добият газ
и нефт от пясъчника?
Инж. Казакова: Говорим за оценъчен сондаж. За сондажа в
Рогозина Р-1 и К. На 2 км., на 2100 и 2200? И не разбрах.
Инж. Казакова: 2700 това ли е слоя който ще разработвате в
близките 35 години?
Атанас Атанасов: А за това второто геоложко откритие- ако
падне мораториума ще го разработвате ли?
Инж. Казакова:На 2100-2700 в пясъчника- какво твърдите че
има?
Инж. Казакова:Той в какво състояние е ?
Инж. Казакова: С какво налягане е
Инж. Казакова: Колко % е размера на порите на пясъчника?
Инж. Казакова: Размерът на колектора на пясъчника и да ми го
сравните със шистите.
Инж. Казакова:10 на -9 степен. И да чуем как газът излезе от

Добивът на газа се осъществява чрез понижаване на налягането на
забоя на сондажите, което предизвиква приток на газ през перфорираните
отвори в интервалите 1 084 – 2 700 метра индивидуално за всеки сондаж.
Използва се пластовата енергия чрез традиционни методи. Не се
предвижда хидравлично напукване на пласта и нагнетяване на вода с
химически реагенти.

там сам.
Инж. Казакова: И сега ни чака да излезе и не излезе още като
правиха сондажа там през 73 .Рогозина 1
Инж. Казакова:Значи твърдите че този сондаж вие сте го
правили от самото начало от първия метър
Инж. Казакова:Вие дали сте чели какво сте подали в МИЕТ, че
сега ви падна геоложкото откритие. В разрешителното ви пише
че сондаж е направен до 3400 м и вие ще правите само
разликата до 5400м.
Инж. Казакова: Такива сондажи тогава, къде има?
Синтия Недялкова: През 60-70 години са направени 200 такива
сондажа и няма земетресения. Всички помним тук
земетресението от 77-ма година. Това го твърдите. Дале Шабла
или Кардам.
Инж. Казакова: В доклада си сте написали, че преминава на
разлома.
Синтия Недялкова: Тук имаме 7-ма степен на земетресение,
дали разлом Врачна или Шабла, вие ги споменава и двата във
вашия доклад.

Дорина Чемширова: Извинявайте, не разбрах, откъде сте Вие?
Дорина Чемширова: Има ли някой от Вас, който да е оттук? Аз
Ви предлагам, да не си изчерпвате пълната енергия днес, а утре
за домашно, да оцените влиянието на Вашата дейност върху
атмосферата, с едни числа от табличка, които не знам откъде сте
ги взели. Утре ще поговорим за тях.
Синтия Недялкова: Събранието не приема доклада за ОВОС

Протокол от

Огнян Минков – НЕ обяснявайте като на малоумници.

В раздел І.15.1. Риск от земетресение.са описани най-високите
степени на интензитет статистически данни за територията на
находище „Спасово”.
- с прогнозен интензитет от VII степен по XII степенната скала на
Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) са землищата на селата:
Вичово, Рогозина, Кардам, Черноково;
- с прогнозен интензитет от VIII степен по по XII степенната скала
на Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) е голямата част от
територията на находището –всички останали землища.
Описани са какви са последствията при тези земетресения.
Основните съоръжения, които се намират на територията на
находище „Спасово” в блок Добрич в различните етапи на разработка
на находището, са оразмерени да издържат на далеч по-високи
натоварвания. При трусове до 10-та степен ще издържат всички
тръбопроводи – газопроводи между сондажните площадки, преносен
и разпределителен газопроводи. На обсъждането беше обяснено, че
разломът Вранча , преминаващ през територията на България, се
намира на разстояние над 350 км западно от град Генерал Тошево.

В раздел І.15.1. Риск от земетресение.са описани най-високите

срещата за
обществено
обсъждане на
ДОВОС с всички
приложения към
него за
инвестиционно
предложение:
„Разработка и
усвояване на
находище
„Спасово” в блок
„Добрич,
включващо
четири участъка:
„Рогозина”,
„Чернооково”,
„Калина”,
„Рогозина Изток”
за проучване и
добив на
природен газ на
територията на
блок Добрич" На
17.10.2017 г. от
17.00 часа в
кметството на с.
Черноооково

Добруджа по-вашите думи е отдалечена на 250 – 300км. от
разломната зона на Вранча, която е 8-9 степен земетръсна. След
като изчерпите тая газ отдолу – принципа на земетресенията
какъв е? Разместване на долни пластове НАЛИ.
Стелиян Ханджиев: Добре. Обяснете го тогава, НЕ като на
малоумноци. Само допълнение за Вранча от Вашия доклад,
страница 247 – Най – голяма е вероятността да попадне под
въздействието на следните земетръсни огнища, Шабла и
Калиакра, две земетресения с магнитут 7,5 и 7,1 по Рихтер,
Вранча, Източни Карпати, Република Румъния имащо магнитут
М=7.0 по-скалата на Рихтер. Под въздействието на тези огнища
и съгласно картата за сеизмично райониране на Реп.България,
областта попада в две вероятни зони на поражение от 12-та
степен по-скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник това е.
Стелиян Ханджиев: Тогава защо го цитирате, щом е
безпочвено.
.
Атанас Атанасов: Вие сега 15мин. говорихте за едно, а ние
имаме 50 въпроса.
Огнян Минков: дайте гаранции, че няма да предизвикате
земетресения.
Атанас Атанасов: В случай на земетресение в тези зони които
Ние ги усещаме тука, какви са евентуалните последствия за
сондажите за да не говорим за това, че Ние виновни, какви са
тези рискове защото в доклада Вие пишете, с извинение пълни
глупости, че ще падат шкафчета в помещенията в които са
работниците, те са някакви „извинявам се” контейнери – и
препоръчвате хората да си слагат каските при случай на такова
земетресение да напуснат тези фургони да не бъдат наранени. И
абсолютно нищо не говорите за самата сонда и за самият сондаж,
моля Ви дайте информация за това.
.
Атанас Атанасов: В случай, че има – Искам да Ви попитам
знаете ли ? – от 90-та година до сега тази територия колко
земетресения е усетила и с какво степен ? от 1990 до 2017г.
Вранча и в зоната Шабла.
Атанас Атанасов: При нас съществува риск НЕ от Вашия
сондаж, а защото ще има земетресение, никой не може да ги
прогнозира, никой не знае каква е степента, каква ще бъде.

степени на интензитет статистически данни за територията на
находище „Спасово”.
- с прогнозен интензитет от VII степен по XII степенната скала на
Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) са землищата на селата:
Вичово, Рогозина, Кардам, Черноково;
- с прогнозен интензитет от VIII степен по по XII степенната скала
на Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) е голямата част от
територията на находището –всички останали землища.
Описани са какви са последствията при тези земетресения.
Основните съоръжения, които се намират на територията на
находище „Спасово” в блок Добрич в различните етапи на разработка
на находището, са оразмерени да издържат на далеч по-високи
натоварвания. При трусове до 10-та степен ще издържат всички
тръбопроводи – газопроводи между сондажните площадки, преносен
и разпределителен газопроводи. На обсъждането беше обяснено, че
разломът Вранча , преминаващ през територията на България, се
намира на разстояние над 350 км западно от град Генерал Тошево.
Трябва да се има предвид, че в Североизточна България има прокарани
над 600 сондажи за водоснабдяване от малм-валанжския и сарматския
водоносни хоризонти, чиито конструкции са значително по-слаби. За тях
не са известни данни за въздействия от минали земетресения

Въпроса е какво Вие очаквате в случай на най-силно
земетресение и какъв е риска – това питам ? Може ли да бъдете
точни и ясни, иначе разбирам, че може да прочетете цялата
документация която примерно е във Вашата специалност.
Нямаме нужда от това. Приемаме, че това което казвате е така,
обяснете за въпроса който Ви зададох ?
Атанас Атанасов: имате информация, от подобни проверки, че
нищо не се е случило.
Синтия Недялкова: Във Вашият доклад пишете, че, отговаряте,
че земетресенията, точно същият отговор който Вие давате,
шаблонно 100 – 200 сондажа са правени 60-70-сетте години, и
земетресение НЯМА. Аз съм на по-голяма възраст, но сигурно
има и други хора които помнят 1977 г. земетресението което
срина Добрич, срина и Варна, не ги срина ама ... Нас честичко ни
тресе. След това не помня коя година и друго земетресение.
Атанас Атанасов: Аз не съм убеден в това, което казвате. Това е
Вашето срещу Нашето мнение.
Казакова: Нищо подобно не твърдят – въобще не говорят за
сондажите, през цялото време говорят за добива, правите се че
не разбирате въпросите от вчера, За добива говорим.
Казакова: Не разбират въпросите, правят се, че не ги разбират.
Казакова: – Въпроса е за добив, слушаме Ви.
Огнян Минков – експертите от фирмата която ще взима
концесията, на платени договори ли са ? Питам на платени
договори са?
Огнян Минков: Значи те, ще заемат винаги страната на
фирмата.
Костадин Стоянов: Говорите за геоложки проучвания на
района, те са приключили преди повече от половин век, значи
тогава ние и децата знаехме на каква дълбочина е водата, на
каква дълбочина е въглищния пласт (антрацитни въглища), още
тогава се знаеше на каква дълбочина е газта и нефта. Вие нищо
не говорите сега, аз ако искам да си скъсам една ябълка си правя
стълба, ако искам да пия вода си правя кладенец до водата. Вие
не казвате по никакъв начин, как ще стигнете до газта и до

Добивът на газа се осъществява чрез понижаване на налягането на
забоя на сондажите, което предизвиква приток на газ през перфорираните
отвори в интервалите 1 084 – 2 700 метра индивидуално за всеки сондаж.
Използва се пластовата енергия чрез традиционни методи. Не се
предвижда хидравлично напукване на пласта и нагнетяване на вода с
химически реагенти.
Нама да се използва вода за технологията за добив
Не е свързано с ДОВОС

Изказване за проведените в миларото геоложки троучвания и коментар
има или няма разлом в района
Не е свързано с ДОВОС

нефта, след като те са на много по-голяма дълбочина. Вие ще
сондирате 2700 м., Вие въвеждате в заблуждение хората. Всички
проучвания се знаят, Вие не правите проучване, Вие правите
опит как да разбиете тази маса и искате да докажете, че има
разлом, няма разлом господа. Споменахте и Вранча, Вранча е
пиритена планина, в която има залежи на пирит в
съприкосновение с кислорода, има много голяма температура,
нали. Значи щом преди години е имало земетресение значи по
някакъв начин от недрата на земята е излизала газ. Тази газ по
пукнатини от времето е стигала до Вранча и като се затопли от
там се взривява. Вие обяснявате как ще направите сондажа да
бъде безопасен, защо не кажете как ще стигне до газта до 5000
или 6000м.
К.Стоянов: значи газта ще дойте при Вас, Значи много ясно
искате да докажете, че има разлом, няма разлом.
К.Стоянов: Вие искате да направите този разлом, подпочвените
води да слязат долу до нивото на газта и нефта, и понеже газта и
нефта са по-леки да се вдигнат на такава височина и да можете
да ги изземете.
К. Стоянов: Вие нямате и идея да обяснявате тука.
Казакова: Как стигате до пласта, и аз вчера Ви питам същото,
вътре в пласта как работите Ви питаме два дни. Хайде най –
после този отговор да чуем. Ей господи два дена говорим едно и
също. Вие се опитвате да ни лъжете.
Гражданин: Трябва да има и сероводород нали така?

Добивът на газа се осъществява чрез понижаване на налягането на
забоя на сондажите, което предизвиква приток на газ през перфорираните
отвори в интервалите 1 084 – 2 700 метра индивидуално за всеки сондаж.
Използва се пластовата енергия чрез традиционни методи. Не се
предвижда хидравлично напукване на пласта и нагнетяване на вода с
химически реагенти.
Не е свързан с появата на сероводород.
В ДОВОС е приложен анализ на състава на газа, получен по време на
сондирането.
След като се прекара сондажа, направи се перфорацията, пуска се колоната
от помпено компресорни тръби, за които колегата говори, се понижава
налягането в тези тръби, и газа от пласта тръгва по собствено налягане,
тръгва към повърхността. Устието на сондажа е оборудвано с фонтанна
апаратура, която представлява херметично съоръжение, състоящо се от
кранове с които се регулира, управлява и контролира процеса на добив. От
там газа в зависимост от кой кран е отворен тръгва по т.н. шлефи или найобичайно казано тръби, тръгва към сепарационния пункт. След като той се
подготви (очисти), газа се реализира.

Технологията която се използва за реализиране на газа, дали ще бъде в
магистралният газопровод или ще бъде в газо-разпределителната мрежа на
Добруджа газ или ще се компресира и транспортира с бутилки.
Компресирания газ с компресор се нагнетява в бутилки до 200 атмосфери
и тези бутилки с ремарке с камион се закарват до потребител където няма
изградена газо-разпределителна мрежа.
Казакова: Извинете може ли по тази технология да обясните на
хората как се прави понижаване на налягането ?
Казакова: На кое ? Моля Ви ако обичате обяснявайте
простичко, перфорация на кое ...
Нина Гицова: как я правите ?
Казакова: може ли геолога да отговори .
.
Казакова: Със заряди взривни или нещо др.използвате, моля Ви
простичко обяснявайте?
Казакова:Нека да се върнем към понижаване на налягането със
взрив или какво.
Казакова – колко е налягането в самият пласт?

Раздел I.5. от ДОВОС.
Перфорация на експлоатационната колона.
След циментирането на експлоатационната обсадна колона в
сондажа, пространството между нея и стените на сондажа е плътно
запечатано. За да може пластовият флуид (природен газ) да проникне в
сондажа е необходимо обсадната колона да бъде перфорирана. Точната
дълбочина на продуктивната зона на сондажа се определя въз основа на
данните от геофизичните измервания преди спускане на колоната.
Сондажите на находище „Спасово” ще бъдат перфорирани в интервала
1084 до 2700 метра, индивидуално определен за всеки един от тях.
Перфорацията представлява, насочени микровзривове на определената
дълбочина, които перфорират обсадната колона и цимента срещу
продуктивната формация. В резултат на това флуидът прониква в сондажа,
докато останалата част на обсадения сондажен разрез остава изолирана.

Юлиян Страхилов: с какво може долу да го запушите туй
нещо, за да не влиза в подпочвените води ?
Юлиян Страхилов: аз по –принцип знам, че ги оставате
отворени.
Юлиян Страхилов: аз съм чел, взривявате долу не както
казвате с куршуми такива, детонаторчета има тука.
Юлиян Страхилов: пише обратното на туй което говорите.
Атанас Атанасов: Към гражданите - ади моля ти са, да не си
говорим, има въпроси на които трябва да се отговори, имаме 100
въпроса вие сега си говорите.

Раздел I.5. от ДОВОС.
Укрепване на сондажния ствол.
Укрепването на сондажния ствол е от съществено значение, както за
правилната експлоатация на сондажа, така и за щадене на околната среда.
Укрепването на просондирания сондажен ствол се осъществява чрез
спускане на обсадни тръби със съответния диаметър, подходяща якостна
характеристика и циментирането им по цялата дължина. Този метод е
доказан в практиката и се прилага десетилетия наред, както в България,
така и по света. Циментацията е метод, позволяващ напълно и трайно
отделяне на сондажа от околните земни пластове. Материалите,
използвани за циментацията са устойчиви на химическа и физична
агресивност на земните пластове. От десетилетия опит на сондажна
дейност в България, не се наблюдава нарушаване на плътността на
сондажната колона както от нормалната експлоатация, така и при
аварийни ситуации. Параметрите на обсадните тръби са дадени в Таблица
1.5-3.
Обсадните колони се циментират, като режимът на изтичане на
циментовия разтвор трябва да осигури максимално изместване на

промивната течност в затръбието на експлоатационната колона от
циментовия разтвор. Средства за осъществяване на това са:
•
Осигуряване концентричност на колоната спрямо стените на
сондажа с помощта на подходящо разположени центриращи устройства;
•
Употреба на подходяща буферна течност преди циментовия
разтвор;
•
Осигуряване на такъв режим на изтичане на отделните
компоненти на циментацията (промивна течност, буфер, циментов
разтвор) в затръбието, който води до максимално взаимодействие на
компонентите с промивната течност и до ефективно очистване на стените
на сондажа от глинеста кора и полепнал шлам.
Петър Момчев: Само двама човека от Чернооково са се
изказали, вие сте гости, има някои от вас платени, били сте в
Рогозина днеска сте в Чернооково, утре ще идите в това, някой
Ви плаща. Ние също имаме думата. Какво обсъждане в момента
правите. Ние сме между другото интернационално село,
англичанката застанала там – събира подписи Против. От татък
др.млади които сигурно са природозащитници които са най големите търтей в България, те събират др. подписи. Без да съм
чул аз какво има, що има те ма карат аз да са разписвам. Аз
трябва да съм теле, има работи, зарад туй е професора, зарад туй
е доцента да обяснят. Аз не вярвам, че България ще разреши да
изтровят Добруджа. Житницата на България. Извинявай много
съжалявам когато додат в Преселенци, там вземете думата и се
изказвайте, оставете ни нии да говорим. Тука се провежда
събранието на нашата територия.
Казакова: а Вие платен ли сте ?
Петър Момчев: Да госпожо пенсионер съм от 23г.,
Казакова: браво на Вас, а Вие как разбрахте, че тука хората са
платени ?
Петър Момчев: и ти сигурно си платена, сигурно ?
Казакова: някакъв въпрос ще зададете ли ?
Петър Момчев: вие дъвчете, искам да чуя професора да каже,
има ли опасност. Защото сигурно има някои на които плаща
България да няма нефт, газ, обувки и дрехи, а внасяме всичко от
вънка. Зарад туй сме на туй дередже в момента госпожо.
Казакова: не сте на политическо събрание в момента,
обсъждаме документ, Вие четохте ли ги документа ?

Не е зададен въпрос, само коментар за начина на задаване на въпроси от
група граждани, които посещават всички обществени обсъждания

Петър Момчев: в някакъв добруджански вестник едни малък,
някаква госпожа ни обяснява, че ще трябва да запали въглищния
слой и да получаваме газ. Ами той кат изгори ние какво ще
получаваме ?
Казакова: не сме на избори в момента, За избори ли говорим в
момента или за ОВОС ?
Петър Момчев: искам мнението на професора, доцентката нека
кажат и те ? Вии всичките ги грабнахте туй лъжа, онуй лъжа.

Атанас Атанасов: става въпрос за лъжа, това което Ви дадоха
на слайда които не е чул доклада, е 1 333 000 000 куб.м. газ на
площадка Рогозина, така ли е ? Тука във вашият доклад пише
1 097 000 000 куб.м. на площадка Рогозина, кое е лъжа ?
Атанас Атанасов: -Защо говорите въобще за очаквани при
положение, че първо обяснявате, че може и да не добивате на
другите площадки, а после давате цифра която била 10% от
необходимото потребление в България. Има ли ги или ги няма ?
Доказани са само 1 097 000 000 които Вие ще извличате, защо
цифрата е 1 333 000 000куб.м.?
Атанас Атанасов: Пишете това което гарантирано ще
извлечете, а не това което очаквате.
Атанас Атанасов: Що не пишете това което е записано във
вашия ...
Атанас Атанасов: Аз казвам и твърдя, че това нещо е лъжа.
Атанас Атанасов: на този етап находище Спасово е проучен в
пълнота само участъка в Рогозина. По тази причина може да се
дадат по –точни данни за очаквани количества само за този
участък. Очакваните количества добив от участък Рогозина за
целия период на концесия, както следва: природен газ
1 097 000 000, пластова вода 0.348 хил.куб.м. – ето за този
участък е това. Ами там що имате 1 333 000 000 куб.м.

1,333 милиарда са доказани запаси, а 1,097 са възможните извлекаеми
запаси от участък „Рогозина”

Казакова: 800 са госпожи. Разликата е много малка. Освен това
ние не обсъждаме ОВОС само за Рогозина, ние обсъждаме
всички участъци ако не сте разбрали.
Казакова: ами Вие ми кажете, ние обсъждаме тези глупости
които Вие сте написали.

ДОВОС с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
„Разработка и усвояване на находище „Спасово” в блок „Добрич,
включващо четири участъка: „Рогозина”, „Чернооково”, „Калина”,
„Рогозина Изток” за проучване и добив на природен газ на територията на
блок Добрич". Находище „Спасово” е част от блок за търсене и проучване

Казакова: защитете се бе хора, защото веднага ли казвам,
ОВОС-а
Казакова: Може ли да отговоря на вашият шеф, в момента
обяснете на хората, процедурата която извършваме. Искам за
обясните ясно на хората за Рогозина ли говорим или за блок
Добрич? Само за Рогозина ли е ОВОС-а ? Хората тука не ви
разбраха, кажете го ясно. Находище Спасово не е ли част от блок
Добрич госпожо.
Казакова: защото се опитвам да ме чуят, затова говоря силно.
Казакова: Ама викайте няма проблем. Някой тука в залата
разбрал ли е за къде правим ОВОС ? Дали говорим само за едно
село става въпрос ?

„Добрич”
В геологията има степени на изученост на земните недра категориите доказани запаси (Р90), вероятни запаси (Р50) и
възможни запаси (Р10) запаси. В раздел І.3.1. Местоположение на
сондажните площадки. Фази на разработка. е показана степента на
изученост на находище „Спасово”. На база извършените до момента
геоложки проучвания и очакваните запаси от газ на място участък
„Рогозина е в категорията доказани запаси (Р90), а всички оставали
участъци са в категориите вероятни (Р50) и възможни (Р10).
В раздел І.3.1. Местоположение на сондажните площадки. Фази на
разработка. е записано:
„За целта на ДОВОС, на база извършените до момента геоложки
проучвания и очакваните запаси от газ на място в категориите
доказани (Р90), вероятни (Р50) и възможни (Р10) запаси са избрани
условни мултисондажни площадки П1-2, П1-3”Рогозина”, П2 и
П3„Чернооково“, П4 и П5„Рогозина Изток“ и П6 „Калина“
Всички сондажни площадки, освен П 1-1 на участък „Рогозина”, не
са определени и са условно посочени за да се покаже, че е възможно
тяхното местоположение да бъде така избрано, че да не попадат в
територия на защитени зони и въздействието да бъде сведено до
незначително.
Точното местоположение на новите сондажи, площадките за
сондиране П1-2 и П1-3„Рогозина“, две в „Рогозина Изток“, две в
участък „Чернооково“ и една в участък „Калина“, и трасетата на
газопроводите от тях до площадка П 1-1 ще се определят на по-късен
етап и ще бъдат предмет на допълване на ДОВОС.

Синтия Недялкова: за сведения на хората, които ни упрекват
„вчера бяхте там, днеска сте тука, утре ще бъдем там и на
другите места”, Искам да кажа защо: Ние нито сме платени,
напротив отличното - ние сме една гражданска инициатива от 5г.
следим Рогозина, Вранино и Шаврон. Шаврон ги изгонихме по
някакъв начин и си отидоха, Вранино ги осъдихме, останаха
тези. Не само, че ние не сме платени, ами напротив ние сме си
зарязали работата, от 16 септември губим време, личното си
време разбирате ли, без очи останах, изтекоха ми очите, за да
четем този доклад и да откриваме разните противоречия, ей
такива колко газ се очаква и какво ли не. Има разлом тука, няма

Коментар не е свързан с ДОВОС

разлом тука, така, че това сме нии господине, това не е партийно
събрание.Тези хора които са специалисти те са писали доклада, и
на тях им е платено за да напишат доклада, това трябва да
знаете. Аз съм от Добрич, виждате на какви години съм, няма да
доживея 35-те години концесия, не искам на ония свят да се
въртя в гроба, че съм оставила пустиня тук. Това е моята
мотивация разбирате ли.
Георги Стефанов: наследник от дядо си на 43 дка. земя, Имам
две въпросчета нежни към Вас млади господине, надявам се
геометрия сте учили. Най – прякото разстояние от върха на
триъгълника образно казано е ответната страна, нали така,
понеже там в началото говорихте, че под наклон сондирането е
най-безобидно.
Георги Стефанов: Значи отвеса е най-прекият път, найбезобидно, най-малко щети прави, всеки наклон увеличава
площта нали така, така ли е, значи това си го задраскайте.
Георги Стефанов: – Значи ....
Синтия Недялкова: колко км. стигате хоризонтално отдолу.
740м. отдолу под земята втория сондаж е хоризонтално.
Георги Стефанов: ако е отвесен сондажа, щетите ще са помалко отколкото при наклонен сондаж.
Георги Стефанов: геометрията го показва.

Наклонено-насоченото сондиране позволява от една площадка от 10 дка да
се просондират например 5 сондажа, които да доститнат различни локации
в залежа. Ако се сондират вертикални сондажи до същите локации ще
трябва да се смени предназначението на 5 площадки по 10 дка и между тях
да се построят пет газопровода.

Георги Стефанов: Сега сте с все едно недоразбрано. Вие
казвате от една страна на барикадата сме. Просто ето фактите,
Вие заставате отсреща ние сме си тук, няма как да бъдем, няма
начин да бъдем от една страна на барикадата. ВТОРО въпросче
към Вас: Рекултивация знаете ли какво е ?
Георги Стефанов: – Добре. Добре госпожо гласовита.
Хумусният пласт как ще го възстановите ? С колорадски
бръмбари ли или от нивата на чичо Дичо ще отнемате, хумуса и
ще го ..... Рекултивация как се прави?
Георги Стефанов: Вярвате ли си ?
Казакова: Вие след 35г. на колко години ще бъдете госпожо ?
Това което го твърдите ще можете ли да отговорите за него за
последствията ?
Казакова: след 35 ! Когато човек носи отговорност мога да го
слушам, но когато говори ей така няма да слушам. На 35г., Вие

Първият етап от закриване и възстановяване на една сондажна
площадка ще се извършва след приключване на дейностите по сондиране
на добивни сондажи и ще се процедира по следния начин:
• Демонтиране и извозване на сондажна апаратура;
• Демонтиране и извозване на помощната апаратура, използвана при
сондирането;
• Всички резервоари, кули и други надземни инсталации от
сондажната апаратура трябва да бъдат премахнати от площадката;
• Почистване и възстановяване на обслужващо-битовата зона на
сондажната площадка;
Ликвидиране на утаителя за промивна течност и шлам.
• Скалните съставки на шлама от сондирането трябва да се изгребат от
утаителя и да се депонират на депото за изсушаване и за последващо
използване;
• След утаяване на глината от промивната течност, горният слой от

сега на колко сте ?
Казакова: Ходили сме, и не само там.
Казакова: растат зеленчуци там.
Гражданин: Снимат филми за луната госпожо.
Георги Стефанов: Няма да ходим при Мариците, ще ви заведа с
моят автомобил в керамичният завод в Генерал Тошево,
рекултивация също се прави, ще ви заведа там, рекултивация в
действие, аз съм расъл там, и съм играл там. Елате да видите що
значи рекултивация. Вие евентуално ако Ви допуснат да
сондирате ще направите така. Ако дойте някой слънчев ден да
рекултивирате, тоя филм е гледан и е много стар.
Казакова: и домати ли сеят върху тази пръст госпожо, на
Елаците специално, щото имам колеги там, домати ли добиват ?
Казакова: ами тука говорим за Добруджа, не говорим за
планината в балкана. Можете ли да се закълнете, че домати след
рекултивацията ще могат да бъдат изядени от хората в залата?
Казакова: Заклехте се и Ви снимам.
.
Казакова: темата изобщо не е изчерпана.
Екатерина Димова: Конкретно по дейности ми опишете как ще
рекултивирате, как е по ОВОС ? Казахте ще изгребем скалният
материал, кой скален материал ?
Екатерина Димова: Аз искам, не довършихте за
рекултивацията на утаителните ями. Утаителните ями как ще ги
рекултивирате?
Екатерина Димова: Да ми отговорите на въпроса, може ли да
отговорите.
Екатерина Димова: утаителните ями как ще ги рекултивирате,
да обясните ?
Екатерина Димова: важно е наистина, нека да го чуят всички.
Екатерина Димова: как ги рекултивирахте ?
Екатерина Димова: добре, кажете вашата част, кажете
рукултивацията как става ?
Екатерина Димова – опишете ни.
Казакова: може ли да отговори най-после за утаителните ями ?
Казакова: утаителните ями, как ги пречистихте ?
Казакова: ми НЕ сме чули.
Казкова: аз съм го чела.
Казакова: коя точно пречиствателна станция ?

водата се изчерпва и се извозва до пречистванелната станция за
промишлено замърсени отпадни води.
• Изчаква се максимално изпаряване на водата от глинестия разтвор на
промивната течност;
• Премахна се поливинилхлоридното покритие на дъното на ямата и
други „пластмасови” пълнежи;
• Засипва се утаителя с предварително депонираните земни маси при
изкопаването му;
• Записват се GPS координатите на утаителя;
• Правят се снимки, показващи състоянието преди и след
възстановяването
Втория етап от закриване и възстановяване на една сондажна площадка
е окончателен. Той ще се извърши след преустановяване на добива на
природен газ. Предвиждат се дейности по закриване, възстановяване и
рекултивиране на работните площадки, с които се цели максимално
възстановяване на терена в първоначалния му вид от преди започване на
изграждането на площадката.
Ликвидиране/консервиране на добивните сондажи
В зависимост от получените резултати в края на планувания
експлоатационен период на сондажите ще бъде взето решение за
закриването или консервирането им.
И в двата случая ще се извърши циментиране на зоните на перфорация
на експлоатационната колона – ще се направят циментови мостове както
следва:
• На достигнатата дълбочина - циментов стълб с височина 50 м;
• При долния край на кондуктора – циментов стълб с височина 100 м
(50 м в колоната и 50 м под колоната);
• При устието в интервала 8 м – циментов стълб с височина 50 м.
При консервиране на сондажите – шахтите и фонтанната арматура се
запазват. Огражда се площадка около устието на сондажите. Оградата е на
разстояние 3 метра от всички страни на групата сондажи.
При ликвидиране на сондажите обсадните колони се разкриват на
дълбочина 2 м - 2.5 м от устието, отрязват се и се затварят с метален
капак. Шахтите се засипва със земни маси. Теренът се подравнява и се
засипва с хумусен слой с дебелина около 0,50 м.
Техническа рекултивация на сондажна площадка
След ликвидиране/консервиране на сондажите от дадена площадка ще
се пристъпи към техническа рекултивация на площадката, по следния
начин:
• разкриване, разкъртване и начупване на бетона с багер, булдозер и
пневматичен къртач; натоварване на бетоновите късове с багер на

Казакова: градската ли, на УПЕНКАБ или другата за
промишлени води, чуваме и ще ги питаме какво могат да
пречистват после.
Казакова: занесохме ги на пречиствателната станция водите....
Казакова: вътре в ямата нищо не остана ....
Казакова: тоест като се изпаряват мръсните води, няма никакви
остатъци, всичко се изпари ли ?
Казакова: какво е бентонита бе господине
Казакова: незнам НЕ.
Екатерина Димова: какво е съдържанието на пластовата дъга.
Екатерина Димова: с какво се запълва, на колко сантиметра....
Казакова: с какво се запълват, госпожо ?
Атанас Атанасов: 31 хил.куб.м. скална маса, чакълеста маса, в
доклада го пише ще бъдат само на площадката, никъде не сте
записали пътищата които ще ползвате, понеже не си знаете
площадките, на 40см. дълбочина на ширината на черният път ще
има 40 см., които са съвсем друго са още 16 – 18 хил.куб.м.,
които Вие няма да ги изгребете после и възстановите.
Атанас Атанасов: Въпросът ми е къде са Ви замърсяванията от
всички дейности извън площадката ? По пътищата с всички
транспортни логистични средства, с извозването на газта която
ще е компресирана, със Всички трактори, машини, булдозери и
др ?
Атанас Атанасов: аз питам професоре вредните емисии които
са извън площадката, Вие пишете вредни емисии за всяка
площадка по отделно без да ги калкулирате. За да видим за 35г.
за всички площадки какво ще се получи, Вие нямате такава
сметка. Вие имате площадка по – площадка. Тежки метели имате
там, вредни емисии имате там, от горивата ...
Атанас Атанасов: от горивата които ползват машините, от
дизела и бензина.
Атанас Атанасов ама ние не ползваме такива мощности бе хора.
Защо нямате като цифри тогава, като нищо не е ... нямате цифри
извън площадките.
Атанас Атанасов: за замърсяванията на всички тези машини
които се движат ?
Атанас Атанасов: нашите машини са работни. Говорим за

самосвал; извозване на бетоновите късове до депо за строителни
отпадъци;
• изкопаване на насипания и валиран пласт трошенокаменна настилка до
достигане на земния пласт, извозване с автотранспорт до депото, след
което се използва за следващо строителство.
• Окончателно ликвидиране на депата със скална фракция от шлама.
• след почистване на площадката, направените изкопи ще се запълнят с
почвен материал със състав подобен на основната площ.
• Ще се разстеле отделения и депониран хумусния слой върху
подравнената площадка, като ще се осигури дебелина на слоя минимум
0,50 м. и изораване на площадката.

В раздел І, точка І.10. Генерирани отпадъчни газове – количествена и
качествена оценка на ДОВОС е направена оценка на всички емисии, по
години и общо, от всички съоръжения и източници (комини, площадки,
пътища и газопроводи), включително по време на строителството, по
време на експлоатацията, при извеждане от експлоатация и закриване
на находището.
В Раздел ІV. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни
въздействия върху населението и околната среда в резултат на
реализацията на инвестиционното предложение, ползването на природни
ресурси, емисиите на вредни вещества при нормална и при извънредни
ситуации, генерирането на отпадъци и създаване на дискомфорт на
ДОВОС, в т. ІV.1. Атмосфера и атмосферен въздух, са определени
емисиите. Направено е моделиране с отчитане на максимална
възможна концентрация от всички източници, включително при
едновременна работа, това са – точкови (комини), площни
(строителни площадки) и линейни (строителство на газопроводи и
пътища), отчетена е фоновата концентрация и концентрацията на
границата с най-близкото населено място. С моделирането се доказва,
че при прилагане на предложените в ДОВОС мерки няма да бъдат
превишени установените алармени прагове и нормите за опазване на
човешкото здраве.
Въпросът не съдържа предложения, препоръки, мнения и/или възражения

доклада госпожо, кажете за доклада, нямате го в доклада.
Атанас Атанасов: нямате извън площадките.
Атанас Атанасов: Всички онези пътища които ще ги правите и
ще насипвате с тези чакъли за които ни говорите.
Атанас Атанасов: как ще ги ползваме Ние, Вие добре ли сте,
като влезете Вие как ще ги ползват земеделците, как ще стигнат
до земята си, да Ви питам пък Вас? След като Вие през цялото
време ще се движите.
Казакова: Даже и газопроводи имате в самите .....
Атанас Атанасов: Кажете ми колко камиона са тези 50хил.куб.м
настилка, които ще ги вкарате по пътищата, колко камиона са
това ?
Атанас Атанасов: Ние понеже всички останали .....
Огнян Маринов: Може ли едно питане, 2009 г. правите
площадка номер 1 в Рогозина, копаят се пътища, от мой приятел
с договор към Вашата фирма. Настилат се геотекстила, слага се
пакелажа 20см, слага се 0.85 -40см, валира се с договор. След
като приключи сондажа, пътищата да се възстановят, да се
изчерпи чакъла и да се насипе хумусният слей. От къде е
хумусният слой, задавам въпроса, от 2009г. от асфалта до
площадка номер 1 на Рогозина, която 2г. сондираха кавказци
някакви.
Атанас Атанасов: нямаше ли Фирмата след приключване на
проучвателните дейности да изчисти ....
Огнян Маринов: аз задавам въпроса, къде е хумусният слой в
момента, разбирате ли, къде е от тази площадка. ДРУГИЯТ
въпрос: къде са отпадните води по време на сондирането, ако не
можете да ми отговорите, аз ще Ви кажа. На Всеки чакарлък, на
всеки пояс, всяка седмица един „спартак” по 10 курса, извозваше
по 50куб. И мога да Ви кажа, щото съм ловец в този район, къде
ги разтоварват отпадните води, а Вии ще ги карате на
пречиствателна във Варна, другият път ще ги закарате !
Атанас Атанасов: Ще поканим професор Начева от ДЗИ, която
е ваша колежка.
Атанас Атанасов: Ненкова, да, ние се чухме с нея и беше на
нашата среща. Тя каза обратното на това което Вие казвате, че
никога няма да бъде възстановен почвеният слой на тези
площадки. Тя е професор и Ви сте професор, на кого да вярваме.

Отнетия хумусен от площадката и пътя е складиран в единия край на
площадката П 1-1 «Рогозина», затревен е заради отвяване от вятъра и е
съхранен за последваща рекултивация

Тя е местна на Вас Ви е платено да си направите доклада.
Казакова: и Вашата специалност да отговорите все пак…….
Казакова: това какво отношение има към ОВОС-а, че не можем
нещо да схванем, ние не сме казали лични, просто каза, че ще
присъства, а не, че са ходило в Гърция. Моля Ви се малко посериозно.
Владимир Начев: искам да обърна внимание ?
Огнян Маринов: само един конкретен въпрос да ги питам,
казват, че водоносният слой няма да бъде отровен, това е
големият въпрос ?
Владимир Начев: в момента се случва една голяма говорилня, и
от Ваша страна и от Наша страна. Вие също като нас говорите
помежду си, а правите забележка на хората. Така, че молбата ми
е, задавайте въпроси уважаеми съграждани, от Вас отговаряйте,
точно, ясно и кратко. А не да си разговаряте помежду си като, да
не казвам като какво. Няма какво да се сърдите на хората, вие сте
същите „шушу-мушу” помежду си. Кой води събранието?
Владимир Начев: щом го водиш ти събранието, давай думата
на хората за въпроси. Има зададен въпрос от инициативен
комитет, хората искат да разберат. Кой ще отговаря на хората за
хумуса.
Огнян Маринов: няма го на площадката, идете да видите.
Огнян Маринов: никои не иска това.
Владимир Начев: така, господине, господине не Ви вярват
хората. Давайте към следващият въпрос.
Екатерина Димова: за утаителните ями не сме приключили.
Чела съм го и го цитирам „Утаителните ями които имат пластови
води с определени елементи, които сте прибрали към фирмата
която ще ги взима и пречиства, които са опасни” така ли е?
Екатерина Димова: при това утаителните ями ги правите с
геотекстилна настилка.
Екатерина Димова: добре, PVC фолио, след това слагате глина,
така ли е? Защо?
Казакова: ама нека да отговаря специалиста, не всички ако
обичате.
Екатерина Димова: Като е безопасно Вие сте го написали ...
Екатерина Димова: НЕ разказвам Ви ОВОС-а. Така след това ...
тези утаителни ями които твърдите, че са опасни и за това са

Димитър Меречев: – искам да отидем сега всички заедно там и да видим.,
ние този хумус не си го носим в къщи. Вижте, не може това са две ями с
дълбочина 1800 куб.м. капацитет, да има купчина с хумус която е висока
5м, няма как да стане, разбирате ли ме. Не мога да изкопая аз една дупка
2м. и да има после хумус 5м, не става.
В раздел І.5.1.2. Сондиране., част Промивни течности. е записано:
„Промивната течност има множество функции по време на сондирането.
При сондажния процес промивната течност има функция да изнася на
земната повърхност скални частици (сондажен шлам), да охлажда и смазва
сондажното длето, да компенсира пластовото налягане на сондираната
скална формация с цел да се предотврати нежелано формиране и
проникване на флуиди (т.е. нефт, газ и вода) от тези формации в сондажа,
както и да предпази откритите (необсадени) стени на сондажа от
обрушване.”
За постигане на тези цели промивната течност е с различно
относително тегло при различни ситуации., което се постига с различно
количество бентонит (глина) и добавяне на химически вещества, посочени
в таблицата. Химическите добавки се делят на опасни и неопасни.
Максималната концентрация на опасните добавки е незначителна и е
както следва:
- при преминаване на първия водоносен хоризонт – 0,2%;
- при преминаване на втория водоносен хоризонт – 0,3%;
- при преминаване на третия водоносен хоризонт (малм-валанжа) – 0,1%.
След итичане гаранционния срок на PVC фолио, то се подменя с ново.

изолират, се изсипва ШЛАМ и пластова вода... и накрая този
шлам стига до пластовите води, написали сте, и оставяте на 2/3
да се изпари, и да остане обема на 2/3, 4м. в утаителната яма.
След това го насипваме с глинеста почва, ЗАЩО?
Атанас Атанасов: уплътняваме
Екатерина Димова: Добре. И химикалите са били в контакт с
него.
Екатерина Димова: тези които сте дали в таблица на пластовата
вода.
Екатерина Димова: – добре този шлам го оставяме, изпарява се
водата, слагаме глина, нали тя е непропусклива и след това
насипвате 50см. хумусен слой. Царевицата е с корен до 2,5м, на
Рогозина е имало царевица преди това. Значи направо ..... може
ли нещо да се засади ? Ще мине ли той през глината. Ако мине
корена ще стигне до тоя шлам дето е бил в контакт с
химикалите, които защото се били опасни сте ги изнесли. А
отдолу на тия 4м сте оставили геотекстила, това сте написали.
Каква рекултивация е това ? Тя отровата остава тука.
Екатерина Димова: Почвата със същите качества ли е ? Това
сте писали.
Атанас Атанасов: Същата площадка ли ще ползвате? Същата
яма ли ? Която е в момента за проучвателна дейност. Това искам
да попитам.
Атанас Атанасов: давате гаранция на геотекстила 15години.
Атанас Атанасов: извинявам се грешка моя (фолио). Вашето
фолио е с гаранция 15 години, кога го положихте на тази
площадка, и от тук нататък Вие ще добивате още 15 години по
вашите гаранции колко години ще минат да се ползва тази яма ?
И кое гарантира, че тази площадка няма да пропусне
замърсяването на почвата ?
Димитрика Димова: при всяко нещо има провал, и тука ще го
има, гаранция няма за нищо.
Атанас Атанасов: Така го пише във вашия доклад
Атанас Атанасов: За площадка П 1.1 говоря, на нея имате добив
15г., това означава да добивате само на нея
Атанас Атанасов: Кога разбирате че има пробив
Димитрика Димова: Вие със вашето безхаберие изпразнихте
залата господа, засрамете се пред тия възрастни хора, ако вие сте
подложени на този стрес какво ще направите , как ще живеете

вие, има хора на различна възраст, как не ви срам.
Атанас Атанасов: Фолиото е за 15г. ви ще го експлоатирате 20 ,
какво ще става с водата отдолу?
Свилен: Хората не са от Добруджа и сигурно не знаят , че е 3лв.
Кубика вода. Струва ли си за една сонда колко тона вода ще с
ползва
Атанас Атанасов: Сумарно дайте.
Мариян Великов: Аз председател контролния съвет на
асоциацията на зърнопроизводителите, каква гаранция давате, че
няма да отровите подпочвените слой вода, който се намира на
280- 850м, каква гаранция давате, че хумустния слой в
околностите до сондажа няма да бъде унищожен не дай се боже
от химиите, който ползвате, ако ползвате. Каква гаранция давате
че след приключването на сондажа всичко ще е възстановено,
както трябва , защото, тошевска община работи близо 600
000хил. дка. земеделска земя, 400 000мил. ренти се раздават на
година, тия хора , които са от селото чакат на рентата, за да
живеят, а не на 200лв. пенсий,това произтича, не става въпрос за
политика в момента , става въпрос че в цяла добруджа,
Тошевска община питежава една трита от земеделските земи на
цяла добричка област. Цялото земеделие е тук. Най качествения
чернозем е тук. Каква гаранция давате че няма да отровите
почвите и водите ни тука.

I.9.1.Необходими водни количества. за определяне на необходимите
водни количества за санитарно-битови нужди се подробнто описан
необходимия персонал на всички етапи от концесионната дейност:
Сондиране - зе идин сондаж – 250 куб.м.
Водните количества използвани при сондирането ще бъдат взети от
сондаж ХГ-1 на Русгеоком, който има разрешително за водовземане
от от малм-валанжкия водоносен хоризонт и това разрешително е
приложено към ДОВОС
Закона за подземните богатства регламентира гаранционен фонд за
натрупване на средства, внасяни от носителите на концесионни права като
годишна вноска.
Този фонд е гаранция в случай, че се получи някакво замърсяване.

Мариян Великов: Закона за подземните богатства и аз съм го
чел
Мариян Великов: Извинявам се, че ви прекъсвам. В момента
нямаме държава. Искам да ми гарантирате че няма да замърсите
почвата, водите и да отровите земите ни.
Нина Гицова: Искате ли да ви прочета тези малко опасни
вещества в таблицата, която цитират. Натриев хидроксидвъздействие върху здравето, при използване причинява тежки
изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите, Калиев
хидроксид –Корозивен, Токс. при вдишване, Натриев карбонатДразни очите-3 тона, Хидратна вар- Предизвиква сериозно
увреждане на очите, Предизвиква дразнене на кожата, дразнене
на дихателните пътища- 2,5 тона, Калциев дихлорид-

Съхраняването на химическите вещества и смеси се организира при
специални условия. В раздел I.13. Химични вещества и смеси – вид,
класификация, съхранение, употреба и съхранение е записано
следното:”За съхранението на реагентите, които ще се използват за
приготвяне на сондажните промивни течности ще се предвиди складово
помещение и/или бетонирана площадка покрита с навес. Ще се осигури
транспортна инфраструктура, която да отговаря на предвидените по вид и
количества опасни вещества и смеси и на техниката, използвана за тяхното

Предизвиква сериозно дразнене на очите, Токс. при вдишване- 2
тона, Портланд цимент -Предизвиква сериозно увреждане на
очите, Предизвиква дразнене на кожата, дразнене на
дихателните пътища- 250 тона, Лимонена киселинаПредизвиква сериозно дразнене на очите, Дизелово горивозапалима течност- дразнене на кожата, остра токсичност при
вдишване, Канцерогенност, Опасност при вдишване, Хронична
токсичност за водната среда- 20 тона. Значи това са количества,
който се съхраняват на една плащадка.
Атанас Атанасов- Това са килограми коита ще се използват
само на една площадка?
Нина Гицова: Триетилен гликол- дразнене на кожата, дразнене
на очите, остра токсичност при вдишване, дразнене на
дихателните пътища- 4 тона, течно състояние. Не знам дали да
продължавам?
Атанас Атанасов: При една евентуална авария, какво се случва
с материалите на вашата площадка? Има ли риск?

товарене и разтоварване. Транспортирането на химичните вещества и
смеси ще се извършва в оригиналната им опаковка. Складовете за опасни
химични вещества и смеси ще бъдат отделени от битови и производствени
помещения. Складовете за съхранение ще бъдат снабдени с подходящи
пожарогасители и ще имат адекватна вентилация и осветление. При
необходимост ще се обособят отделни зони/участъци за съхранение на
опасните вещества с несъвместими категории на опасност.
За предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в
почвите, водите и въздуха вследствие на разливи, разсипване или
разпрашаване, складовете ще бъдат с непропусклив под, ще се използват
оригиналните опаковки за съхранение или чрез използване на съдове
и/или съоръжения за съхранение, съобразени с опасните свойства на
съхраняваните опасни химични вещества или смеси. Ще бъдат осигурени
и поддържани технически средства за улавяне на евентуални разливи,
включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното
улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества
и смеси за складовете, в които се съхраняват течности. Ще бъде ограничен
достъпа на външни лица до складовете и като цяло да площадката.
Целият абзац, от който е изваден цитата на стр. 208 гласи следното
„Промивните течности се предвижда да са на водна основа, т.е. да се
използва свежа вода. В зависимост от конкретните условия на сондиране
се изискват различни качествени показатели на промивните течности.
Освен свежа вода, промивните течности съдържат обикновено
бентонитова глина, която увеличава вискозитета им и променя
плътността им. Промивните течности могат да съдържат специални
добавки, които променят качествените им показатели. Тези добавки се
прибавят при необходимост, в малки количества и то само при
сондиране в определени интервали, в зависимост от геоложките
условия.“

Владо Начев: Снощи бях в Рогозина, зададох ви въпрос, какъв
ви е опита на Русгеоком като фирма за добив на газ- 0? Нали
така? Ще сондираме за първи път? Казахте за първи път искам
точно- Да или Не?
Владо Начев Това е достатъчно. Следващият ми въпрос е – В
самото начало на вашето представяне казвате какви ще бъдат
положителните ефекти за населението на Община Генерал
Тошево. Единия от тях е откриването на работни места. Какви

Размерът на концесионното възнаграждение е предмет на
концесионния договор между Възложителя и Държавата, който се
договаря и подписва едва след положително решение по ОВОС и
регистрирано търговско откритие. Размерът на приходите за община
Генерал Тошево не може да се определи на ниво изработка и защита
на ДОВОС

работни места за хората в тази община при положение, че са вече
възрастни, ниско квалифицирани и т.н. ще откриете от
Чернооково, Рагазина ли? И тук ефекта ви е нулев. Няма как да
стане.
Друг положителен ефект, който Вие обяснявте, че ще има върху
населението на Община Генерал Тошево, че ще има е 50 % от
концесионната такса на година. Колко е? Алгоритъма върху,
който се изчислява концесионната такса го знаете много добре.
Колко е?
Иван Петров: Колкото на Челопеч ли е?
Владо Начев: Интересува ме точно искам да знам каква е
цифрата, която имате като залежи, за да разберат тия хора тука,
ако няма да обработват земята, която ги храни- какво ще
спечелят от тази концесионна такса? Колко е? Вие сте го
изчислили.
Владо Начев: Това е 1 млн. ориентировъчна сума на година. Тия
50% е 500 х. на година. Хора направете си сметка, вашата земя
струва 500х. лв. на цялата община. Че има опасност от
замърсяване – Има и как ще убедите тези хора, че няма такава
опасност. Вие самите знаете много добре, че има риск от
замърсяване. А когато тръгнете да сондирате в Чернооково и
Рогозина риск от замърсяване има. Този риск ако е 0.1 % и
хората не са готови да го приемат няма какво да ни убеждавате.
Вие сте от двете страни на барикадата. Какви други
положителни ефекти ще има за населението и общината. Кажете
ми какви? Отговорете ни! Проблемът е че хората нямат доверие
и на държавата. И в един момент ще се окаже, че хората са
позволили да сондират в земите им, не за 500 а за 50 х. лв. на
година.

Димитричка Димова: Няма безвреден добив на газ каза ваш
колега от МГУ! Защо вашето и тяхното мнение се разминава?
Владо Начев: Няма такива хора в града и нашата община.
Завършил съм в гр. Генерал Тошево. От 200 завършили набор
77- в града са останали на повече от 10.
Николинка Гицова: Вие ще ни изгоните и нас младите които
сме тук. Защото аз имам 2 малки деца и ако започнете да

В община Генерал Тошево има и младо ниаселение. В България
съществува Минно- геоложки университет, където които желая може да се
запише и в рамките на 4 години да си получи необходимия документ за
квалификация. След като завърши съотвентата специалност може да
работи на площадките на находището.

Лъчезар Георгиев предложи млади хора да отидат да учат в МГУ «Иван
Рилски» и после да получан специализирана работа на находището. Тези
които завършат и добият докумет за правоспособност може да дойдат да
работят.
Въпросът не съдържа предложения, препоръки, мнения и/или възражения

добивате тука, вземам ги и заминавам. Аз съм прочела целия
доклад и снощи не можехте да се защитите в Рогозина, аз си
вземам дечицата и се махам от тука и си търся не знам къде да
отида да живея спокойно с моите 2 дечица. Вече съм завършила
икономика и нямам предложение да завършвам Минно
геоложкия университет. Вашия аргумент не ме устройва.
Вашия! Вашия! Вашия!
Децата ми да са живи и здрави искам Добруджа да си има
плодородието, земите, ние тук с това се изхранваме. И искате
тука още 30 човека, които още не са отишли да учат да ги пратим
в Минно геоложкия, а ние тука се изхранваме всички със
земеделие. А вие ни рискувате почвата водата, въздуха здравето
и всичко. То е смешно бе хора! 30 човека щели да учат!
Владо Начев: Какво друго ще получат хората на среща?
Владо Начев: Община Генерал Тошево разполага с най евтиния
газ в цяла България. Проблемът е че хората нямат възможност
да се газифицират и да се ползва тази газ.
Тана Атанасова: Този народ е против унищожаването на
Добруджа!!! Да не ни дупчите земята и да не ни умират
животните.
Владо Начев: Не ви вярват хората.
Димитричка Димова: Казаха, че в Бразилия от чешмата водата
се пали.
Димитричка Димова: Дошли сте да казвате истина, а не да
свивате веждите.
Казакова: Не ви ли е срам бе хора само лъжете.

Лъчезар Георгиев отговори, че при бъдещ добив на газ ще получат
възможността да се газифицират и селата на община Генерал Тошево, а не
само града.
Едновременното говорене на гражданите не даде възможност за отговори
Въпросът не съдържа предложения, препоръки, мнения и/или възражения

Казакова: Кой е този, който прави почва? Искате ли да си
прочетете доклада – в началото пишете едно в средата-друго, в
края трето. В почвите има ли слабо киселинен цианид хора?
Знаете ли какво е цианид хора?

Лъчезар Петров уточни, че се говорат неверни неща от инж.Казакова
госпожата и манипулира присъстващите.
Цитираа какво пише в доклада-„ Програма, основаваща се на най-добрите
налични техники и водеща до намаляване на концентрацията на
слабокиселинния разложим цианид в точките на заустване на минните
отпадъци. Операторите на хвостохранилища с наличие на цианид,
въведени в експлоатация към 1 май 2008 г., изготвят и изпълняват
програма, основаваща се на най-добрите налични техники, за намаляване
на концентрацията на слабокиселинния разложим цианид в точките на
заустване на минните отпадъци до възможно най-ниско равнище,
ненадвишаващо:1. от 1 май 2008 г. – 50 mg/kg; 2. от 1 май 2013 г. – 25

mg/kg; 3. от 1 май 2018 г. – 10 mg/kg.
Подчертано с дебели букви след това.
Чл. 21 от НУМО не касае настоящето инвестиционно предложение, тъй
като не се предвижда наличие на цианиди в генерираните минни
отпадъци от реализирането и експлоатирането на находище „Спасово“.
Казакова: Вие нова технология измислихте. Обяснете как се
прави човекът почва?
Казакова: За тези микроорганизми може ли да ми обясни
професорката
Казакова: Ключовата дума е нефтопродукти.

В проекта са залегнали рекултивационно-възстановителни мероприятия.
След приключване на сондажната дейност е предвидено: (а) районът на
сондажната площадка да се изчисти от технологично-битови отпадъци и
строителни материали, фундаменти и др.; (б) да се подравни и да се
направи планировка спрямо съседните земеделски земи;
(в) на места, където са допуснати разливи (ако е имало такива) от
нефтопродукти, подпочвеният земен слой може да се възстанови твърде
лесно с българска технология на ст.н.с. Д. Димитров. Същата е приложена
успешно за очистване на редица площи, замърсени в миналото в района на
„Плама”, гр. Плевен, Нефтохим Бургас, с. Кортен, Новозагорско, с.
Богомилово, Старозагорско и др. В общи линии се свежда до осигуряване
на влага и хранителни елементи - азот, фосфор и калии, наличие на повисоки положителни температури и аерация, които активират дейността на
нефторазлагащите микроорганизми. В общи линии се свежда до
осигуряване на влага и хранителни елементи по-високи температури,
които да активират дейността на нефторазлагащите микроорганизми, а не
червеи, както вие го тълкувате
Пречистването на почвата по този метод е в случай когато има разлив на
нефтопродукти на тези площадки, там има машинни масла, и може
почвата да бъде замърсена.
В почвата има нефторазлагащите микроорганизми, в същото време такива
микроорганизми се произвеждат в лаборатории, и се внасят допълнително
– щамове, които разлагат за кратко време, през лятото когато е топло, се
реализира тази технология. 2000 хил. декара на община Кортен са били
замърсени от пробитите нефтопроводи, вкарани през напоителните
системи, 2000 дка. бяха потънали в нафта. Скъпо струва , но е ефективно
от горния слой се изземва хумусния пласт , слага се на една страна, 90см.
под хоризонта, се изнася на друго място, защото е различен като качество.
При това положение тези две субстанции както са разделени, започва да
им се добавя азот, фосфор и калии, да се разбъркват с фадроми, това е
направено, аерира се и се стига до много по ниски от пределно
допустимите стойности на концентрации на нефтопродукти в почвите,
който възстановяват напълно плодородието си. Така, че има технология и

е българска. В момента ЛУКОИЛ я практикува на собствена площадка,
където приемат такива замърсени почви и третират и ги връщат обратно
по местата.
Петър Момчев: Вие ходили ли сте на площадка №1 в Рогозина
по време на вегетация на царевица, слънчогледа и пшеница до
площадката, идете да ги видите. Предното и по предното лято, за
да разберете за какво става въпрос, ако в Добруджа царевицата е
2,5 м. при оптимални условия, то там не може да стане повече от
1м. Слънчогледа, който прави 20-21 см. пита, там прави такива
часовници. Това което знаете на практика да го видите.
Съжалявам , че го няма арендаторът тук, който работи нивите
покрай площадката- Стелиан Соянов се казва, фирма Агрис да ви
потвърди какво е дереджето там.
Синтия Недялкова: В тази връзка за поддържане и
рекултивация, след като си отидат Русгеоком остават кранове
нали- 41 някъде. Днес гледам в интернет какво се случва в
Кнежа. изпуска и почва да пръска някакви газове, отрови не знам
какво под налягане, тече газ по тревата, пожълтя, хората звънят
на 112- не знаят какво да правят, кмета не знае какво да направи,
отиват при фирма ПД Нефт и газ, г-жа Петкова също има нещо
общо с тази фирма, нищо не могат да направят докато не спадне
налягането.
Синтия Недялкова: Ама реколтата на човека отиде, какво ще
рекултивирате.
Димитричка Димова: Преди време г-н Михайлов ви е подал
пръста, вие искате да й изядете ръката на общината, продал вие
земята за голяма цена, за тогавашните цени.
Петър Момчев: Първото селско възстание е в Дуранкулак, няма
да се повтаря следващо възстание на земеделци и собственици на
земя.
Казакова: Не трябва да се хвалите с това, трябва да се
срамувате, защото кметствата защитават хората си. В цялата
страна вие сте застанали там където не ви е мястото.
Петър Момчев:Представете тази дама- как се казва?
Стоян Чакъров: Има ли в момента от стоящите от вас
акционер, собственик или служител в тази фирма?
Стоян Чакъров: Няма. Другите въпроси са излишни защото
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тука трябваше да има собственик. Не ме интересува
представляващ човек на заплата от фирмата й.Вие сте какъв?
Стоян Чакъров: На заплата там?
Стоян Чакъров: Няма да ви питам на каква. Няма собственик,
няма акционер, а тук трябваше да има. Идва и казва аз съм
собственик и искам земята ви. Експертите са много също са
много нужни и трябва да присъстват.
Имате два сондажа до тука направени в историята на фирмата,
който са там Рогозина 1 и 2. Тази така наречена голяма фирма,
би трябвало да има един сайт поне. Имате ли сайт? Нямате сайт
във интернет. По него трябваше да обяснявате, да върви форум.
Имате ли нещо общо със руската фирма Русгеоком?
Стоян Чакъров:Със същото това име. Как е вашето име?
Русгеоком- има такава руска фирма, на която собственикът на
нашата фирма, му е щукнало да се казва точно с това име,
руската фирма се занимава с продажба на ел. клещи, лазерен нож
на Бош –магазинче има.
Стоян Чакъров: Русгеоком няма нищо общо с руската. Вие
нямате опит, нямате сайт, само човек на заплата. Можете ли да
ми кажете господине колко човека работят във българската
Русгеоком?
Стоян Чакъров: Аз ще изпратя CV. Само да повторя, имате 4
човека на работа, имали сте 30, в следващ момент на сондаж и
добив ще имате и други служители. Искам да попитам, кои са
акционерите във фирмата, капитала няма да ми го кажете,
особено произхода на капитала, няма да го кажете. Кажете ги на
хората.
Стоян Чакъров: "Ди Ди Мениджмънт" АД, има ли нещо общо с
британската или английска фирма "Ди Ди Мениджмънт", която
има на Каймановите острови, там е регистрирана офшорка. Имат
ли нещо общо?
Стоян Чакъров: Илиян Петров Илиев, се вече говорим с имена,
е акционер в 10-12 фирми. По някакъв начин свързан с
„Овергаз”, но с никаква дейност в газо и нефто добива. Той е
мой набор, 67-ми. Сергей Мазин е човек, от руски произход, за
който няма данни, има такъв известен украински футболист –
той е другият акционер И Сергей Вечеславевич Казанцев.
Стоян Чакъров: Той също е вписан в регистъра, съжалявам

„Русгеоком БГ” ЕАД, е изцяло българска юридическа фирма, с акционер
"Ди Ди Мениджмънт" АД.

наистина, е имал фирми, които не са свързани с това. Госпожата
би ми отговорила най-точно, но няма да ми отговори. Последния
ми въпрос е, няма да използвам думата „шистов”, тъй като ще
кажете, че няма нищо общо. Това добив на конвенционален газ
ли е или неконвенционален, да или не? Неконвенционален,
според всичко, което говорим.
Стоян Чакъров: Няма да има фракинг, ще се прониква през
нивото на подземното езеро, защото е между 200-800 метра.
Вашата гаранция, че няма да се замърсява при проникването.
Площадките ви са 8, защото може да не е вярно и пълно, но 3 в
Рогозина - 1, 2 в Рогозина-изток, 2 в Чернооково и 1 в Калина.
Проучването ви е правено от „Геоинформ сервиз”, правилно ли
е? Унгарска компания, извършила проучването с радиоактивни
изотопи.
Атанас Атанасов: Ползвахте ли радиоактивни изотопи? А
ползвате ли радиоактивни изотопи?
Атанас Атанасов: А при вас?
Атанас Атанасов: А защо не е обявено в доклада, че ще се
използват радиоктивни изотопи?
Стоян Чакъров: Отговорът, който даде господинът е верен.
Изотопите се използват еднократно, бързо и се изнасят веднага.
Би трябвало да няма замърсяване. Моята идея беше да ми кажете
резултати от тези проби, те държавна или фирмена тайна са?
Няма да ни дадете данни от тях. Тоест там се показва типа на
скалата в масива, евентуално залежи на газ и в тази връзка, не
очаквам отговор. Светилата, инж. Христо Казанджиев, сигурно
го знаете, бивш директор на „Добив и концесии”. Той е много
голям привърженик на добиването с неконвенционални методи
на газ, , тоест шистов и въглищен.
Стоян Чакъров: Той казва, че в България, за над 50 години
проучване, от 67-ма година, има проучвания за конвенционален
газ, който вие сте открили тук. Резултатите са много скромни.
Имало е по време на социализма две находища, които са
изчерпани в края на 80-те години и почти на изчерпване и при
тези дълбоки проучвания, не е открито друго находище на
конвенционален тип газ. Вие твърдите, че под цяла Добруджа
има конвенционален тип газ и може и да има страшни и модерни

- На страници 78, 125 и 511 от ДОВОС е написано „Методът на
сондиране, който ще се прилага при прокарване на нови сондажи в
находище „Спасово“ ще бъде конвенционален, при който не се
прилагат технологията на хидравлично разбиване, хидравличен удар,
хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг.

Ползвани са. Те са свързани със спускането на геофизични прибори. Това
са стандартни измервания, които имат за цел да определят, параметрите на
преминаваните хоризонти, да определят качеството на циментация на
колоните. Това е стандартна практика, която се използва от всички фирми.
Нарича се каротаж и е описана в технологията на сондиране.
Радиоактивния изотоп пристига с контейнер, специализиран екип го
докарва.Правят измерването и си го отнасят.
Не от Унгария, а от Румъния.

Цитирахте 2 находища в България открити, които са открити до 80-те, а са
много повече. Чиренското газово находище, със запаси 6 милиарда куб.м.,
което по настоящем е трансформирано в газово хранилище. Деветаки –
нефтено находище.. Тюленово, имате нефтено находище с газова шапка.
Крапец, Българево и Дуранкулак. 500 сондажа има в Тюленово в момента,
а качалкитеките са над 300, може да ги видите - 99% вода произвеждат и
1% нефт, т.е. в краен стадий на експлоатация. Газ - Крапец, Българево,
Дуранкулак, сумарно около 1 милиард. В момента се захранва Каварна и
местните села от тези 3 находища. Има го, концесията е на Проучване и
добив Нефт и Газ. Става въпрос за сухоземните сондажи.
Изказванията не съдържа предложения, препоръки, мнения и/или
възражения по ДОВОС

методи за това нещо. За това не сте подкрепен от проф. Радослав
Наков, т.е., бил е доцент, когато го е подкрепил и е бил зам.директор на геологическия институт към БАН. Сега е професор
и е директор. Той казва, че във проучванията в Североизточна
България има воден слой на 200-600-800 метра, под него са 2 км.
скални маси. В конвенционалните находища в България, които
са в пориозни скали, няма газ. В неконвенционалните е хубаво да
се работи, защото ще забогатеем. Хайде убедете ме, че газът ви е
конвенционален?
Владимир Начев: Те са направени от държавата тогава и са за
хората, това е разликата, а не от частна компания, която взима
парите за себе си
Казакова: Само че в какви слоеве и какви находища?
Владимир Начев: Господина да ми отговори, какво спечели
Каварна от техните находища, със 150 лв. повече, ей това
спечели Каварна.
Владимир Начев: Парите са за вас, а рисковете за нас.
Казакова: Хайде да кажем „Каварна газ”, къде вкарва газта,
която добива.
Атанас Атанасов: За Шабла да чуем?
Казакова: Къде отива газта от „Каварна газ”? Госпожо Петкова,
поне един път да кажете, Вие сте отговорният фактор?
Атанас Атанасов: По радио Варна казахте, че 10% от газта на
България, ще се добива от тук.
Синтия Недялкова: Цената, цената, каква е?
Синтия Недялкова: Не е по-ниска цената от останалата за
България.
Владимир Начев: Кажете цената, аз ви казвам, тя е по-скъпа.
Ние ползваме газ от „Булгартрансгаз” от Русия и нашата цена, на
Генералтошевска община е по-евтина отколкото собственото
находище на община Каварна.
Чимширова: Да, но това ще повлияе на цената на газа в
България. Кажете, как ще повлияе това на цената?
Владимир Начев: Цената на Чернооково трябва да е 600 лв.
примерно.
Атанас Атанасов: Кажете какъв ще е ефекта?
Георги Стефанов: Госпожа, Балчик, нали е съседна община на
Каварна, а защо Балчик трасираха от Тошево газ?

Имаме частна компания – Галата, находище, 2 милиарда куб. м., в
акваторията. В момента са 300 милиона, ще го правят хранилище.
Находища Калиакра и Каварна са в морето, в момента се връзват с тръба.
Добиват в пясъчници.
Въпреки, че няма отношение към ДОВОС, Анка Петкова обясни, че
газификацията на Каварна започнала 86-та година с газифицирането на
селско-стопанска сграда на АПК и асфалтова база, а 96-та започва
газификацията на града. От 96-та година насам има около 1000 битови
потребители, които ползват газ, всички сушилни са газифицирани, всички
общински обекти са газифицирани и в момента около 20 или повече
кандидати за битова газификация има. Цената на газа е публикувана на
страницата на КЕВР.
Находището не е на Каварна, а е концесия на Проучване и добив на нефт и
газ, които в момента сондират нови сондажи.
Изказванията не съдържа предложения, препоръки, мнения и/или
възражения по ДОВОС

Тодор Крайчев: 10 милиона съм инвестирал тук. Вие сте
персона нон грата.
Чимширова: При забрана от Черноморска басейнова дирекция,
как ще дупчите и преминавате през водоносния слой? Кажете
как ще добивате газ от 2700 метра без да минете водоносния
пласт? Няма как да добиете. Може ли получим отговор на този
въпрос?
От 5 мин. обяснявам, че няма как да се добие газ от 2700 метра,
без да се премине през водоносния хоризонт. И конкретният ми
въпрос е, при указание на басейнова дирекция, да не
преминавате през водоносния хоризонт, как ще изпълните
условието, да минете и да добивате?
Господинът преди малко заяви, че не може да се добиват на
2700 м., без да се премине през водоносния слой, който е на 8001000 м. При указание на басейнова дирекция, да не преминавате
през водоносния слой, с вашата технология, как ще преминете
през него и ще дупчите, за да добивате?
Чимширова: От 10 март, Вашето становище не ме интересува.
В доклада е записано това указание, подкрепено от Вик-Добрич,
накрая се получава, че във вашия доклад, Вие сте записали, че
сте изпълните всички условия, с изключение на изискванията на
басейнова дирекция-Варна, защото иначе няма да можете да
добиете газ. И питам, след като сте записали, че няма да ги
изпълните, какво Ви дава основание да запишете, че ще добивате
и кой е нормативният акт, който ви разреши и закон, да можете
да извършите този добив. Мислите ли, че ще има толкова тъп
министър, който ще ви даде разрешение да добивате, при
положение, че имате забрана. Все пак да си спестите парите и да
не го правите, ще се върна на въпроса си от вчера, ако все пак се
намери тъп министър, който да ви даде разрешение, аз ще ви
кажа, какво ще реши общинския съвет в Тошево – няма да ви
даде разрешение за ПУП, на която и да е площадка за добив. Те
изрично могат и да спрат тези разрешения, дето са ви дадени за
двете площадки. Нашата община и област Добрич имат
разработен план за развитие, който е дългосрочен. Той включва
и вашия период, за който искате и вие да упражнявате дейност. В
този план никъде не е записано, като инвевстиционно

Находище „Спасово” е регистрирано като геоложко откритие за
добив газ по конвенционален начин на дълбочина от 1083 до 2700 m,
от долнокарбонските пясъчници. Препоръките на Басейнова
дирекция „Черноморски район“ са свързани със защитата на
подземните води от водоносните хоризонти, а именно „ ... добивът да
не се осъществява на дълбочина под нивото на подземните води в
района.“ (Писмо №26-00-831/4(5)/19.05.2015 г. на Басейнова
дирекция „Черноморски район“ (за консултации на етап задание),
което означава забрана на дейности в рамките на водоносните
хоризонти. Превидено е добивът на газ да се осъществява дълбоко
под нивото на подземните води, които са естествено защитени от
водоупорните слоеве отделящи малм-валанжинските варовици от
отдолу лежащите по-стари и непропускливи отложения в геоложкия
разрез. Чрез писмо на Басейнова дирекция „Черноморски район“
№05-09-34/2/10.03.2017 г. относно „Оценяване на качеството на
доклад за оценка на въздействието върху околната среда на
инвестиционното предложение „Разработване и усвояване на
находище „Спасово“, в блок „Добрич“, включващо четири участъка
„Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за
проучване и добив на природен газ на територията на област
„Добрич“ е изразено становище по част „Води“, според което
Басейнова дирекция „Черноморски район“ няма забележки и
възражения по представената документация. В писмо
№637/01.03.2017 г., Министерство на здравеопазването - Регионална
здравна инспекция „Добрич“ дава своето положително становище на
доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на
инвестиционното предложение за разработване и усвояване на
находище „Спасово“. поред информация залегнала в ПУРБ 2016-2021
г. на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Басейнова
дирекция „Дунавски район“ за състоянието на подземните води,
подземно водно тяло BG2G000J3K1041 – Карстови води в малмваланж и подземно водно тяло BG1G0000J3K051 – Карстови води в
малм-валанжинския басейн, представляващи общ водоносен
хоризонт, имат обща оценка за химичното състояние – добро. Те не
са в риск по химично състояние и в риск от значим натиск от
водовземане.
В цитираните Общинския план за развитие на Община Генерал

предложение, което да е постъпило за този период или
общината сама да е поискала, тя да добива природни богатства
от рода на газ и нефт на нашата територия. Единственото нещо,
което е записано в този план за развитие на общината, това са
възобновяеми източници – ветрогенератори, да го кажа и
слънчеви колектори. Няма друго. Т.е. вашата дейност, която е
описана тук, не отговаря на стратегията за развитие на общината
и областта, така че, дори да вземете разрешение, дори и кмета да
не проведе референдум, дори и да не се съберат подписите от
референдума, вие пак няма да можете да го направите това нещо.
Така че ви предлагам на първо време, да бъде малко повече
отворени към хората и да говорите на техния език.

Тошево 2014-2020 и Областната стратегия за развитие на област
Добрич 2014-2020, не са посочени ограничения върху определени
дейности, като конвенционалните добиви на газ, поради които
ограничения, инвестиционното предложение да е недопустимо
спрямо споменатия план.
Не става ясно с какво точно и на коя национална стратегия по-точно
противоречи добивът на газ, предвид множеството съществуващи
стратегически документи на национално ниво (за устойчиво,
регионално демографско развитие и т.н.).
Добивът на газ от местни източници е залегнал в Енергийната
стратегия на България.

Чимширова: Второ, поне да се подготвите, така по малко, по
въпросите, които вчера ви зададохме, вчера за инфразвука на
съоръжението.
Чимширова: За съоръжението и на компресорните
съоръжения.
Чимширова: Господине, вчера Ви бяха изложени аргументи,
които не си записахте и не коментирахте, нито да – нито не.
Второ, питахме за поведението на пчелите при действието на
сондата, пак никакъв отговор. Питам Ви, как ще преминете през
водата? Пак не получих отговор на този въпрос. Моето
заключение е, че трябва на 28-ми да дойда, да получа отговор

Изказани са съмнения за възможни въздействия на инфразвуци,
генерирани от сондажните съоръжения по време на работата им.
Изследванията на инфразвуците върху насекомите са малобройни. Напр.
Little (1962) изследва реакцията на пчелите спрямо звуци в диапазона 35–
4000 Hz. При честоти под 100 и над 2500 Hz не е установена никаква
реакция (инфразвуци са трептения с честота под 20 Hz, т.е. инфразвуците
нямат ефект върху тях). При честота между 100 и 2500 Hz пчелите
реагират със забавяне или спиране на движенията си. В тази честота
попадат звуци, които хората възприемат със слуха си и са изключително
често срещани както в заобикалящата ни среда, така и в природата.
Липсват други изследвания върху влиянието на инфразвуците специално
върху пчелите (Polajnar et al., 2014), но има изследвания върху други
насекоми. Mullen (1973, 1975) провежда експерименти върху развитието на
различни складови вредители. Авторът установява, че мощни (120 dB)
инфразвуци (10 и 18 Hz) на късо разстояние от източника имат
отрицателен ефект върху развиващите се ларви на третираните насекоми.
Експериментите са направени в инфразвукови камери. Трябва да се
отбележи, че въздействието е отчетено при разстояние няколко сантиметра
от източника на звука. С увеличаване на разстоянието звуковото налягане
значително намалява и не се очаква въздействие. Съпоставяйки
експериментът с евентуално въздействие върху насекоми-опрашители вкл.
пчелите, такова би могло да съществува само върху пчелни кошери, тъй
като в тях има развиващи се ларви. За да има някакво въздействие,
кошерите би трябвало да се поставят съвсем близо до източника на
инфразвук, на около 0,5 м от него. Т.е. изказаните предположения за такъв
тип въздействия са напълно неоснователни и спекулативни. Съмненията,

че намаляването на насекоми-опрашители (вкл. пчелните семейства) може
да доведе до загуби за зърнопроизводството, са още по-неоснователни, тъй
като културните житни растения са изцяло анемофилни (ветроопрашвани).
Това означава, че техният полен е достатъчно лек, за да се разнася от
вятъра и не е необходим животински опрашител. В заключение може да се
каже, че реализирането на ИП няма да окаже ефект върху насекомиопрашители (вкл. пчелните семейства) в района. Не съществува пряк
механизъм, по който това би могло да се осъществи. Предлагаме на всички
заинтересовани граждани и организации да се запознаят със следните
научни публикации за влиянието на инфразвука върху насекоми:
Little, H. F. 1962. Reactions of the Honey Bee, Apis mellifera L., to Artificial
Sounds and Vibrations of Known Frequencies. – J. Ent. Soc. Am. 55: 82–89.
Mullen, M. A. 1973. Low frequency sound affecting the development of the
Indian meal moth. – J. Ga. ent. Sot. 8: 320–321.
Mullen, M. A. 1975.Infrasound retards development of Tribolium castaneum
and T. confusum. – J. stored Prod. Res. 11: 111–113.
Polajnar, J., Eriksson, A., Lucchi, A., Anfora, G., Virant-Doberletc, M.,
Mazzonia, V. 2014. Manipulating behaviour with substrate-borne vibrations –
potential for insect pest control. – Pest Man. Sci. 71: 15–23.
Ако наистина има намаляване на броя на насекомите опрашители (вкл. и
пчелните семейства), макар че това поради изброените по-горе причини не
може по никакъв начин да се отрази на произвежданите в района на
основни земеделски култури (с изключение на слънчогледа), причините
трябва да се търсят в употребата на пестициди, към които те са особено
чувствителни. Предполагаме, че на заинтересуваните от здравето на
пчелните семейства граждани, им е известно, че съгласно Заповеди № РД
11-659/27.03.2017 г., № РД 11-657/27.03.2017 г и № РД 11-658/27.03.2017 г.
на Изпълнителния директор на БАБХ и през настоящата 2017 г. област
Добрич е сред 16те области в странната, с разрешена употреба за защита
на земеделските култури на следните пестициди, които са от групата на
неоникотиноидите, които са с доказано отрицателно въздействие върху
пчелните семейства: Пончо 600 (активно вещество клотианидин); Крайцер
350 ФС (активно вещество тиаметоксам); Сийдоприд 600 ФС (активно
вещество имидаклоприд). Дебатът за използването на тези вещества в
земеделието е активен на ниво Европейски съюз, както и доведе до
протести на пчеларите в страната и през настоящата 2017 г. И отново
извън процедурата по ОВОС си позволяваме да апелираме към
заинтересованите от здравето на пчелните семейства граждани и
организации да насочат повече активността си в тази посока, отколкото

към проучванията и добива на газ, за които няма никакви публикувани
данни да оказват каквото и да е въздействие върху пчелите.
.
Георги Стефанов: Добре де, защо не се откажете, като виждате,
че не ви искаме.
Казакова: Информирахте ли басейнова дирекция?
Казакова: С какво писмо?
Атанас Атанасов: Защо го няма това последното в доклада, ние
четем 800 и кусур страници доклад и се подготвяме за среща с
Вас, а Вие сега ми излизате с едно листче и ми казвате, че
въпросите ми са безсмислени. Не сте ми дали тази информация.
Какво обсъждаме в момента, това което сте публикували или?
Казакова: Вие току що казахте точно обратното, аз не ви питах
за ОВОС, информирахте ли БДЧР, с текст, че не можете защото
технологията не позволява в този район
Д. Чимширова: Как сте се съобразили с препоръките на
Черноморската?
Казакова: Значи в приложение на ОВОС съм чела и не
разбирам само тази част. Вътре имате едно писмо от ВИК –
Добрич,където пише – Дайте ми становище от БДДР , което е
положително по отношение на водосбора на реките Получили се
положително становище от БД- Плевен, по отношение на реки,
който тя следи, тя подземни води не следи. Има карта,
подземните водни хоризонти , през който вие минавате са към
БД-Варна.
Д. Чимширова: Интересува ни становището на БД-Варна.
Казакова: ВИК обаче, вие приложела две писма, защото вие сте
писали до всички служби, първото писмо от ВИК- дайте
положително становище от двете дирекции, получавате
положително становище от БД-Плевен, давате го на ВИК
Добрич, и какъв е отговора от ВИК Добрич. Слушам Ви.
Казакова: Но ВИК Добрич, какво ви отговарят в Приложение
4.1 какво ви пише
Казакова: То ви казва да дадете същото такова становище за
подземни води от БД-Варна
Направихте ли го г-жо Петкова

. Препоръките на Басейнова дирекция „Черноморски район“ са
свързани със защитата на подземните води от водоносните
хоризонти, а именно „ ... добивът да не се осъществява на дълбочина
под нивото на подземните води в района.“ (Писмо №26-00831/4(5)/19.05.2015 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район“
(за консултации на етап задание), което означава забрана на дейности
в рамките на водоносните хоризонти. Превидено е добивът на газ да
се осъществява дълбоко под нивото на подземните води, които са
естествено защитени от водоупорните слоеве отделящи малмваланжинските варовици от отдолу лежащите по-стари и
непропускливи отложения в геоложкия разрез. Чрез писмо на
Басейнова дирекция „Черноморски район“ №05-09-34/2/10.03.2017 г.
относно „Оценяване на качеството на доклад за оценка на
въздействието върху околната среда на инвестиционното
предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“, в
блок „Добрич“, включващо четири участъка „Рогозина“,
„Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на
природен газ на територията на област „Добрич“ е изразено
становище по част „Води“, според което Басейнова дирекция
„Черноморски район“ няма забележки и възражения по представената
документация
В писмо №ПТО-Ст-251 от 27.04.2015 г. на „В и К ЕООД Добрич е
записано: „В заданието „Разработване и усвояване на находище
„Спасово“, в блок „Добрич“, включващо четири участъка „Рогозина“,
„Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“, БДУВДП - Плевен е
представила становище , че инвестипионното предложепие е
допустимо от гледна точка на постигане целите на опазване на
водите и мерките за постигане на доброто състояние на Дунавски
район, при спазване на конкретните мерки, заложени в програмата и
нормативните изисквания на Закона за водите.
Считаме, че становище дали инвестиционното предложение е
допустимо от гледна точка опазване на водите и мерки за постигане
на добро състояние трябва да бъде представено и от БДУВЧерноморски район, тъй като в граници на находище „Спасово” са
…”
Към доклада за ОВОС е представено такова становище и начинът, по
който авторите на доклада са се съобразили с него удовлетворява

Казакова: Я вижте какво пише вътре? От кого е? Ние тука
говорим за различни процедури.
Колко пъти сте ходили в БД за съгласуване
Казакова: Това не е сондаж, тука не говорим за процедура по
регистрация
Такова становище трябва да дадат не РИОСВ Варна, а БД
поддържат и те събират и правят мониторинг. Нямате такова
становище.Ще проверя във Варна и ако те са ви дали , лично аз
ще направя протест отпред.
Казакова: Но не е за това.
Д. Чимширова: Дайте да видим сега РИОКОЗ Варна , не БДЧР
дали е казала че не може да преминавате през водоносния слой,
на 10.05.2017г. , кога го пуснахте доклада за публично
обсъждене. Питам
Д. Чимширова: Това ли беше вашия доклад с окончателното
решение на БД вътре. Това ли беше? Що не го сложихте, тогава,
като го имахте от 10.03
Манипулирате ли тогава хората, който четат доклада
Д. Чимширова: Това процедура, която вие сте, водещите, ще
идете и ще питате
Д. Чимширова: Вие давате погрешна информация на хората. В
единия случай, БДЧР казва, че не може да дупчете под 1000м. и
след 10 ден БДЧР, ви казва че някакси може да го правите,
Казакова: Не, не казва такова нещо в становището
Д. Чимширова: Не, според тази г-жа това излиза, че тя има
положително становище, къде в това становище е записано, че
отпада, се отменя условието да не преминавате през водоносния
хоризонт Къде е записано това, може ли да ми го покажете
Казакова: Няма такъв текст
Д. Чимширова: Как става така , че това становище да се
промени, днес е тъй утре става друго, не може да ме убедите, не
и след 5 дни да ви каже да. Не виждам тук да е отпаднало това
указание , което ми давате, пише ли че може под водоносния
хоризонт да дупчете, не пише , че може след .вие да се
позовавате на това че вие може да дупчете под 1000 м., и да
преминавате под водоносния хоризонт, къде го пише
Д. Чимширова: Има забележки в доклада и вие ми твърдите,
къде в доклада пише че тези забележки отпадат, къде го пише?
Има забележки от БД да не дупчете, повтарям, това писмо го

БДЧР за да дадат положително становище на доклада.
Процедурата по ОВОС, започва с уведомление - уведомяваме на
обществеността, че ще се извършва съответно инвестиционно
предложение. Подаваме уведомлението в РИОСВ. РИОСВ преценяват, ако
попада в приложение 2 на закона и подлежи на преценка за ОВОС.
Подаваме информация, по-разширена, когато на тази информация РИОСВ
ни отговаря, че вие сте задължени за изготвите доклад за ОВОС и заради
проявения голям обществен интерес и ДОСВ по Натура. Изработката на
доклад за ОВОС, започва със задание - експертите изготвят заданието и го
изпращат към всички за съгласуване. Точно на този етап, етап задание,
басейнова дирекция ЧР - Варна, ни написа онова становище, че не трябва
да добиваме под водата.
На етап задание, имаме тази препоръка от басейнова дирекция ЧР –Варна,
с която ние не можем да се съобразим, т.е. експертите не могат да се
съобразят с нея, защото газа не е над водните хоризонти, а под водните.
Процедурата по закон е, че Възложителят внасяме в РИОСВ-Варна
доклада, за да го оценят, а РИОСВ-Варна го изпращат служебно до БДЧР,
БДДР, РЗИ.
Точно като приложение към доклада за ОВОС е записано не може да се
добива газ над водоносните пластове. При разработване на доклада за
ОВОС на всичките му етапи , се спазва стриктно закона, във закона е
записано , че доклада трябва да се оцени от РИОСВ Варна и го подаваме
до РИОСВ Варна и Тя служебно го изпраща до БДЧР, БДДР, РЗИ, когато
от тези институции становищата са положителни, на нас не ни ги
предоставя РИОСВ Варна, На нас РИОСВ Варна ни е предоставила
становището на БД- Плевен, където има препоръки и ние сме се
съобразили с тези препоръки с БД- Плевен
РИОСВ Варна е поискала такова становище от БД- Варна, и са им го дали
от март ето
Когато в доклада за ОВОС , сме записали че не може да се съобразим с
онова становище, защото газа е под водата БД приема нашето становище ,
че не може да се съобразим и ни дава положително становище на
доклада………….
Басейнова дирекция няма забележки
Получено е тази сутрин
Защото го поискахме. Защото след като е положително и не са ни го дали,
реших че не ни трябва

показвате днеска, т. е. то не съдържа отмяна на това указание,
няма такова нещо Има забрана и тя е посочена във вашия доклад
на БДЧР и вие сте отговорите че не може да изпълните това
изискване, защото технологията ви е такава и тук няма отмяна на
тази забрана . Това е.
Д. Чимширова: Вчера ми отговорихте, че няма как днес ми
казвате че няма как , еми това е няма да дупчете
Васил Петков : Платени сте
Казакова: Становището е от 10.03 , ОВОС е от август, а го
представяте октомври, т. е. вие сте го получили октомври , а то
го има от февруари в РИОСВ, ще ме накарате да отида лично
при Генова и ще я питам.
Д. Чимширова: Защо се криете/Анка Петрова/, вчера тя стоя на
7 ред и аз зададох същия въпрос. Защо не ни го показахте вчера
след като сте го имали от 10.03.
Казакова: Г-жа Петкова, каза пълната истина, само забрави да
каже един тънък момент , че който прави ОВОС си събира сам
становищата, това не е работа на РИОСВ. .....можехте тези хора
да ги обедите, но сте оплескали края, говоря за г-жа Петрова,
която е пращала на всички институции писма, да кажат какво да
включат във ОВОС, това е закона, включително и дружеството
за защита на птиците и т. н. Сега да попитам аз, като отидох в
РИОСВ, дори не бях сама, а с дамата, която стой да мен и като
отидохме да попитаме, кога ще бъде готов ОВОС, това го
направихме, доста преди общественото обсъждане, защото
живея във Варна, когато получи Синтия Недялкова от
гражданската инициатива писмо от РИОСВ, че е изготвен
доклада и отидохме да го прочетем, отказаха да ни го дадат,
защото трябва да го публикуват. Тука аз запитах г-жа Генова
лично дали мога да прочета становищата, защото аз от това
разбирам, не можах да ги прочета, защото такива нямаше нови.
Аз съм ги искала, и съм говорила и не ми ги даде защото ги
нямаше г-жо. Сега аз мога да ви кажа как са се появили, със
стара дата се завежда в регистъра нови, обаче не го твърдя.
Казакова: Не го твърдя, изрично казвам не го твърдя.И ви
питам ако вие това становище сте го получили от РИОСВ Варна
на коя дата ви го дадоха
Казакова: Защо тази сутрин
Казакова: Ето това е истината, днеска са го получили

становището
Георги Стефонов: Вие не разбирате трябва да се разделим
мирно и тихо, Вие разбирате ли за какво става въпрос. С
предупреждение , стоите на далеч Кажете там на вашите там
четиримцата от фирмата , че Тошево е забранена зона
Стоян Чакъров: Към Лъчезар Георгиев имам един директен
въпрос Вие за тази дейност ще получихте ли пари по
европейските програми , пак няма да питам за стойност, кога по
време на добива, с началото на сондажите или във края, ако ще
получите европейски пари,
Стоян Чакъров: Втори директен въпрос към професора Честно
Вие вярвате ли че има газ в големи количества газ, който ще
изтеглите по конвенционален метод Вярвате ли в това нещо
Стоян Чакъров: Аз ще ви кажа като един българин, ние сме от
хората който си милеят за земята, тия хората тука няма да
добиват газ, а ще вземат едни пари, затова са 4 човека, затова
сдружението е регистрирано на Верджинските острови, ще
нанесат малки поражения на площадките и всичко ще свърши.
Синтия Недялкова: Големи поражения.
Стоян Чакъров: Не те няма да имат време за големи такива
Синтия Недялкова: Мнението за протокола, запишете, че
казаха хората, че не са съгласни.
Протокол от
срещата за
обществено
обсъждане на
ДОВОС с всички
приложения към
него за
инвестиционно
предложение:
„Разработка и
усвояване на
находище
„Спасово” в блок
„Добрич,

Иван Георгиев: Добре се представихте. Моите уважения към
всички, които сте седнали отпред, но вие сте дошли да убедите
нас населението и собствениците на земята, да се съгласим да
дупчите земята при проучването и добива на газ. А ние сме се
събрали тука да кажем нашето твърдо НЕ, че не сме съгласни и
господин професора, който апелира, че местните да вземат
думата, пък г-жа Синтия, нали да не взема участие. Вие сте
специалисти и сте подготвени! Какво чакате баба Парашкева и
баба Нейка да ви прочетат 700-900 страници доклад и да Ви
зададат компетентен въпрос? Ами разбира се, че ще питат тези,
които са чели и имат някаква компетенция, и които могат от
друга гледна точка да обяснят на тия хора тук- Е ли е полезно
или не е! Ако на вас Ви е удобно и сте очаквали да се съберат
бабите и дядовците и така да ги убедите набързо. Значи нашите

Лъчезар Георгиев: Категорично не, не участваме в европейски програми
и няма да получаваме пари по европейски проекти.

Проф. Пеловски: Всичко което твърдим в този доклад, документи, ние
сме се подписали. Аз вярвам че има шанс.

включващо
четири участъка:
„Рогозина”,
„Чернооково”,
„Калина”,
„Рогозина Изток”
за проучване и
добив на
природен газ на
територията на
област
Добрич"18.10.201
7 г. от 10.00 часа
в читалището на
с. Калина

баби и дядовци са дошли от Северна Добруджа- моите
специално и на голяма част от тях и ги боляло за тая земя и са
изхранвали поколения наред, и тази земя ще изхранва още
поколения наред. През социализма, когато съм бил студент и
изучавахме един предмет- Човекът и неговата среда и още тогава
се знаеше какво находище има на черни въглища между Балчик
и Каварна. Не решиха и тогава да дълбаят през тоталитарно
време. Може би още за него време руснаците знаеха какво има
тук, защото едва ли някоя фирма ще даде толкова милиони да
проучва газ, и сега намерихте най- удобния момент да дълбаете.
Ами като ни унищожите водата и земята, какво остава за тия
хора? Какъв живот ще има тука? Ние гледаме американски
фирми за добива на шистов газ. Преди три години говорехте, че
това няма да е шистов газ. Преди три години месец Юни 23,30
часа на село прозореца отворен, вече сме почти заспали. Едно
думкане и къщата ни подскочи. На другия ден се питамеусетихте ли земетресението? Никъде, /сега има сайтове 2,5-3 по
Рихтер не сме го усетили но го пишат/, никой нищо не съобщи.
Беше от сондажа в Рогозина. Там използвахте фракинг. Ама
никой нищо не каза на тия хора и сега така ще направим.
Значи категорично искам да заявя: Благодаря, нашето село е с
чист въздух, чиста природа. Беше привлекателно да дойдат
англичани, да дойдат немци. И благодаря им, че дойдоха да ни
подкрепят и са съпричастни към нашите проблеми и затова
господа категорично искам да Ви кажа: Населението,
собствениците на земя в село Калина идват и Ви казваме твърдо
НЕ! Надали ще е такъв газ или онакъв и злато- ако ще да
добивате, не искам нашата земя да се дълбае!

Проучвателните дейности на площадка П 1-1”Рогозина са приключили в
началото на 2014 г. и след това има само охранители. Не е възможно да
има думкане и сътресение. При фракинга трябва да има наземни
съоръжения за да отделят газа от водата. А като няма газопроводи, ако е
добит газ от фракинг къде ще отида?
Изказванията не съдържа предложения, препоръки, мнения и/или
възражения по ДОВОС

Иван Георгиев: Коя е причината преди три години да се получи
това нещо в нашето село, от една сонда? Ами вие ще сложите
много!

Преди три години не е имало сонда на площадката.

Иван Георгиев: Това подскачане преди три години като не сте
използвали хидравличен удар на какво се дължеше?

Това не е научно възможно да докажете, че една сонда с диаметър не поголям от един стълб отвън, а диаметъра на долния колкото шишето с осово
натоварване около 1 тон може да предизвика земетресение, за което са
необходими минимум 200 мега тона това е абсолютно невъзможно. От
гледна точка на Добруджанското находище запознати сте със границите,
това находище, вие казвате, че това находище не е продупчено, напротив,

продупчено е 60-70-80-те години на миналия век. Там има прокарани 144
дълбоки сондажа, с дълбочина 2500 м.. Всеки един сондаж в момента е
циментиран, като 57 от тях се използват за водоснабдяване на района. Това
са стари сондажи. Ние се намираме на разстояние от това находище.
Северната граница на това находище се намира на 5 км. от село Враниносеверно. Тук при нас има останки от въглищни пластове във сондажа,
колегата ги показа, с дебелина не по-голяма от 50 см.. Разбирате ли, че ако
ние решем да сондираме тези пластове, хоризонтално, както се изрази
госпожата, то няма да остане просто пласт, защото 50 см с размера на
длетото, няма да остане пласт, пясъчниците са по-дебели. Идеята на това
насочено сондиране, което инвеститора е избрал, е основно да не се мести
сондата на различни сондажни площадки. От една сондажна площадка да
се прокарват сондажите, няма проблем да бъдат и вертикални сондажите,
понеже скалите са с достатъчно добри колекторски свойства. Това ще
навреди и на вас, понеже всеки един сондаж изисква, сондажна площадка с
размер 10 дка. Това означава, че за 11 сондажа ще можем да използваме
площадка с размер 10 дка. Да ги прокараме всички или да използваме 10
площадки по 10 дка., което е още 100 дка. и което е и за инвеститора и
местния бизнес и население е безумно.
Синтия Недялкова: Направи обръщение към гражданите,
запознавайки ги с:
- за проблема с Вранино, за проблема със Шеврон.
- Мораториума върху шистовия газ
- спорът е много голям дали газът тук е шистов или не;
- в доклада се казва, че няма шистов, няма фракинг, че всичко е
наред, всичко е сведено до минимум като отрови във въздуха,
природата.
- В България контролът не работи;
- става въпрос за 11 сонди само в с.Рогозина за първите 14
години
- за допълване на доклада ще се правят нови обществени
обсъждания
- „Русгеоком” имат 2 геоложки открития на 2700 м, а другото на
5610 м.
- второто не представлява интерес доколкото с Решение на
Народното събрание на република България от 24.01.2012 год. е
наложен мораториум върху прилагането на технологията за
хидравлично разкъсване на пласта, но като падне мораториума и

ERD е английска абревиатура, термин, разширена сондажна технология
(наречена в практиката ERD). За много кратък период от време
възможностите на ERD технологията позволиха да се достига все поголямо отклонение при сондирането.
Димитър Мерачев: Вие запознати ли сте какво всъщност означава
фракинг? Нека да обясня на хората да знаят какво е фракинг, защото тук се
получава малко като развален телефон. Вие казвате, че щом сондажа е
насочен, значи е фракинг. Скалите в природата, както в предишните
обществени обсъждания казах, все пак за хората, които не са чули, имат
естествени пукнатини и пори. И в тези естествени пукнатини и пори се
съдържат различни флуиди- газ, лед, вода. Вие използвате вода за питейни
и битови нужди от Малм-Валанжския хоризонт, който има пори и
пукнатини, и съответно каверни, които са малко по-големи пори. Когато
скалата няма такива пори и пукнатини, но в нея е установен газ, тогава
такива се правят изкуствено. Това изкуствено създаване на пори и
пукнатини се нарича хидравлично разкъсване или фракинг. На англ. Идва
от fracture, което означава пукнатина. В нашия случай скалите имат
естествени природни пукнатини. За да предизвикате изкуствена
пукнатинна система в една скала, на Вас ви трябва налягане в рамките на

като има вече концесия никой не може да спре Възложителя да
добива шистов газ посредством фракинг;
- Фирмата се разбра снощи, ако не лъжа, че е офшорка
- във фирмата работят- 4-ма души
- ще вземат много работни лица, специалисти от тука
- 30 човека ще работят господа на сондата- това е като експерти!
- на сонда хората от Рогозина бяха чистачи и пазачи
- насочено сондиране много прилича на хоризонтално
сондиране, което означава фракинг.
Въпроси
Как ще стане това? Когато ние започнем да виждаме мътна вода,
вие сте писали, че водата има опасност да помътнява. Как ние ще
ви намерим когато започнем да се разболяваме и да ви търсим
тази отговорност или на госпожата там дето отговаряла за
медицината. Ама вие знаете ли, че лекари няма тук и бърза
помощ няма!
Това е въпрос и имам още един конкретен въпрос по доклада: Да
ми обясните какво означава ERD- технология. Това не е за
технология за добив, а за пречистване ли?
И газът от пясъчници, не е ли тайд- газ?

10 х атмосфери. Такива машини на територията на Източна Европа няма.
И бъдете сигурни, че такива компресори ако са стъпвали на площадката, те
са щели да бъдат забелязани, защото те са огромни компресори. 10 хил.
атмосфери, за да разкъсате скалата. Такова нещо не е правено на нито един
от сондажите в България прокарвани. И смея да отбележа, че ние никога не
сме правили опит да правим такова нещо.
Лъчезар Петров: Не се е разбрало такова нещо. Това беше изказано
мнение от гражданин.
Лъчезар Петров: Може ли само по един въпрос, за да можем да
отговаряме.
Проф. Пеловски: По реда на въпросите, значи повтарям още веднъж: ние
не сме служители на тази фирма и нашата задача е да дадем своята оценка
това може ли да се реализира безопасно. Така, че каквото сме написали и
заключили, ние сме го казали и тук беше изнесено. Искам да сме коректни.
За последните 50 години, както в много др. области и тука техниките се
развиват много бързо. Сега могат да се правят сондажи без отворена тръба
отдолу, при което до последния метър, където свършва сондажа всичко е
капсулирано, т.е свършва контакта и преминаването през водния слой, не
значи замърсяване на този слой вода, т.е имаме най- добра налична
техника и технология. Има специални, т. нар. референтни източници това
са Best Available Techniques (BAT) – най- добри налични техники. Това е
наше задължение и ние трябва да кажем това, което се предлага като
метод, като технология, като техника, дали отговаря на тези изисквания,
защото вече у нас, може би в миналото, всичко го знаем, тези неща бяха
много и нямаше кой да ги следи. Но сега вие не може да дадете
разрешение на някой да оперира, произвежда нещо без то да отговаря на
тези европейски изисквания и ние сме длъжни това нещо да го кажем.
Дали отговаря, дали не отговаря? Един пример ще ви дам за едно такова
нещо, какво е нашето становище: когато излезе този газ, той трябва да се
сепарира, защото в него има водни пари и др. примеси, за да отиде към
системата за вашите печки или заводи, този газ трябва да отговаря на
определени изисквания и затова се прави едно сепариране по много
различни методи и технологии. Ние сме дали становището това да бъде
мембранна технология. Сега зная, че е сложно и няма да тръгвам да
обяснявам какво означава тази технология, но това е най- доброто в
момента. Нали с което може да се осигурят всички безопасности и
пречистване. Мисля с това да приключа да не ви отегчавам, но ако някой

допълнително иска да зададе въпрос.
Петър Стефанов: Първият въпрос е към геолозите-специалисти.
Доколкото прочетох в доклада, оценката на запасите на това
находище е направена въз основата на два проучвателни
сондажа. Каква е степента на достоверност на оценката на тези
запази? Оттук следва и втория въпрос към специалиста-сондьор:
Ако се окаже, че тези запаси изчислени не съответстват на
нормите на добитите, има ли вероятност, тези наклонени
сондажи, да се трансформират в хоризонтални и да се приложи,
за да се извлече газта, чрез фракинг технология? Благодаря.
Петър Стефанов: Два въпроса са!

Димитър Мерачев: Благодаря за въпроса.
Димитър Мерачев: Запасите, които са установени с тези 2 сондажа са
потвърдени преди това и от проведените сеизмични проучвания

Петър Стефанов: Значи и трети въпрос ще имам.

Димитър Мерачев: И от изследванията провеждани в сондажите.
Запасите в газово находище се установяват на база спад в налягането.
Когато започне да се добива част от газа, ние добиваме един ден, спираме
и чакаме да видим, регистрираме какъв е бил спада на налягането. И
понеже долу в пласта газа е в свободно, газообразно състояние той
възстановява налягането. По тези темпове на възстановяване, може да се
определи, колко са запасите от газ. По същия начин, аз лично съм
определял много пъти, запаси от вода. Посредством водочерпене,
понижение и в последствие възстановяване, предполагам сте запознати. От
гледна точка на това сондажите дали могат да бъдат трансформирани за
фракинг. Значи аз пак ви казвам, че налягането използвано при фракинга е
толкова голямо, че освен тези компресори, трябват и специални
конструкции за тези сондажи, пише го в интернет. Те са оборудвани по
съвсем друг начин, разбирате ли. Не е възможна трансформация, понеже
ще се разкъсат първо тръбите, просто при такова огромно налягане.
Димитър Мерачев: Абсолютно! Да и се рекултивират.

Петър Стефанов: Тези сондажи се закриват, правят нови
тогава?
Иван Георгиев:А водата как ще запазите?
Петър Стефанов: Едно допълнение, извинете. Понеже казахте,
сеизмични проучвания, ще допълните ли информацията. Боже
господи, аз не съм чул в България да се правят сеизмични
проучвания за директно откриване на нефт и газ? Как сеизмиката
определя възможни перспективни структури? Как ще определите
запаси, чрез формата на структурата ли? Или чрез някакъв

Димитър Мерачев: Значи, аз казах, че сеизмичните проучвания, заедно
със сондажните са ни дали възможност да изчислим запасите.
Димитър Мерачев: Сеизмичните проучвания се използват за
идентификация на геометрична форма, вие сте добре запознат, след което
тази форма беше просондирана. И на базата на сондажите, в сондажите се
направиха каротажни изследвания и обвръзката със сеизмиката вече ни

коефициент на запълване на тази структура?
Петър Стефанов:На вас структура и коефициент на
запълване…
Петър Стефанов:Те всички са насочени, обаче забоя пропада
надолу и се превръща почти във вертикален.
Петър Стефанов: Оставам с впечатлението, че има несигурност
на базата, на тия три комплексни метода, обвързани,
необвързани, че оценката на запасите е несигурна и тепърва, вие
и сами в доклада си пишете, че тепърва въз основа на
резултатите от този първоначален добив, ще правите проекти за
нови сондирания в други области. Извинете ме, но при тази
несигурност, при тази мащабна инвестиция, която ще вложите,
какъв е смисъла въобще от тези обсъждания сега?

даде по-добра дълбочинна трансформация на компютъра. След което ние
видяхме какъв е контура на структурата, направи се втори сондаж, който е
проучвателен, за дооконтуряване, изчисляване на запасите. Дебита от него
беше по-голям, той е насочен, от същата площадка, като забоя му е
разстояние 600 м. от площадката, т.е., тръгваме оттука и на 2500 -2700 м.
дълбочина, под наклон, значи това не е хоризонтален сондаж, това е
насочен сондаж. Всеки един сондаж, който е правен в България по старите
технологии е малко или много насочен, те всичките са криви.
Знаете има много сондажи, където тогава техниката е била по-слаба,
използвали са друг тип сеизмични проучвания. Не е имало софтуер
всъщност, техниката си е била, пак е имало източници дори? В крайна
сметка са целили, някой е целил разлом, някой сондаж е в по-напукана
зона, аварии са ставали много, запознати сте.
Запасите в структура Рогозина са доказани запаси.

Синтия Недялкова: Колко процента са те?
Петър Стефанов:Каква вероятност? Достоверността не
отговорихте?
Иван Георгиев: Колко 10% ли?

Димитър Мерачев: Те са доказани запаси, като тези запаси има и
коефициент на извличане взет, съобразен с колектора.

Владимир Витанов: А от колко фирми е достоверно това? Само
една фирма ли е правила документите за достоверност, че такова
количество има или примерно 2-3 фирми са доказали за
съответствие?
Владимир Витанов: Съгласен съм, но нали сте наясно, че всеки
може да плати на дадена фирма и тя, защото в България това се
получава. Плащаме си на една фирма, тя ни прави документите,
шуробаджанащината я знаем, всеки ден я дават по телевизията.
Затова няма ли втора фирма, доказано, от трета фирма, да има 3
различни фирми, примерно, да докажат, че данните са на 100%,
абсолютни.
Иван Георгиев: И пет фирми да има, който плаща ще чуе това,
което иска.
Владимир Витанов: Няма значение. Едната от фирмите може да
докаже различни стойности. Има ли такава фирма, която да е
вкарала второ мнение също, благодаря?

Димитър Мерачев: Вижте, то това го правят уредите всъщност. Която и
да е фирма, тя едно и също ще измери, в смисъл, те уредите го правят.
Това манометрите го правят
Димитър Мерачев: Втора фирма не е използвана, в този смисъл това е
вътрешнофирмена информация. Обикновено се наемат само експерти, не е
използвана външна фирма, след което данните от тия проучвания и от
изпитанията се дават в министерството и се съставя комисия и тази
комисия утвърждава запасите. Тя преглежда всички данни, даже идват и
на площадката, виждат каква е ситуацията, преглеждат всички данни от
изпитанията, данните от всички проучвания, типовете скали, вади се ядка,
предполагам сте запознати. От тоя хоризонт имаме извадена ядка, изважда
се ядка, тя е херметична, наситена с газ и те казват, да, тука има газово
находище. Тази експертна комисия, която се назначава от външни
експерти към Министерството на енергетиката, обявява геоложко
откритие, след което то минава на съгласуване в съответните държавни
ведомства и това е в общи линии.

Димитър Мерачев:Не, не, коефициент на извличане, съобразен с
колектора, мисля че беше около 85%.

Владимир Витанов: Може ли да попитам още нещо? Значи по
тази логика, ако аз наема дадена фирма, платя си, те ми направят
някакви проучвания изкара ми, че има нещо си и аз може с тези
документи, които аз съм си направил, да си добивам в двора?
Нищо, че няма външна оценка, която да потвърди, така ли?
Синтия Недялкова: Не става.
Владимир Витанов: По логиката, така излезе.
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На проведената среща за обществено обсъждане на ДОВОС с
всички приложения към него за инвестиционно предложение:
„Разработка и усвояване на находище „Спасово” в блок „Добрич,
включващо четири участъка: „Рогозина”, „Чернооково”,
„Калина”, „Рогозина Изток” за проучване и добив на природен
газ на територията на област Добрич"18.10.2017 г. от 17.00 часа в
читалището на с. Преселенци не бяха задавани въпроси.

Димитър Мерачев: Не, не, не
Да направи първоначално проучване, като допълнение, че при успешно
или положително проучване се оказва, че е задължена държавата да им
предостави правото на концесия за добиването на ….

№

Автор на
възражението
или становището
Протокол от
срещата за
обществено
обсъждане на
ДОВОС с всички
приложения към
него за
инвестиционно
предложение:
„Разработка и
усвояване на
находище
„Спасово” в блок
„Добрич,
включващо
четири участъка:
„Рогозина”,
„Чернооково”,
„Калина”,
„Рогозина Изток”
за проучване и
добив на
природен газ на
територията на
област
Добрич"23.10.201
7 г. от 10.00 часа
в читалището на
с. Василево

Съдържание на възражението или становището

Отговор

Атанас Атанасов: Моля да представите колектива, който са
участвали при разработването на ДОВОС, понеже до сега
ръководителя беше един, а сега друг, Г-н Мерачев участвал ли е
при разработката или е представител на фирмата, защото до сега
беше представян като човек, който е разработвал с вас доклада, а
сега разбираме, че е служител на фирмата. Не можахме да
разберем налага се промяната или по някакви естествени
причини е заменен проф. Пеловски с настоящото лице.

ДОВОС има двама ръководители: Проф. Пеловски е химик, доц.Захаринов
е инженер по сондиране. (Приложение №2 към ДОВОС)

Атанас Атанасов: Да се представя, аз съм от Инициативния
комитет, против добива на газ, в презентацията говорите за
вероятни залежи и очакван добив, за площадките в Рогозина,
същевременно говорите за този очакван добив от 12 милярда и
отгоре като процент от нуждите на България. Вие имате в
докладите записано 1 милярд и 97 милиона, което ще рече добив
от една площадка в Рогозина, моля да обясните на хората как

На база извършените до момента геоложки проучвания и очакваните
запаси от газ на място участък „Рогозина е в категорията доказани запаси
(Р90), а всички оставали участъци са в категориите вероятни (Р50) и
възможни (Р10). В случай, че през 35 годишния срок вероятните и
възможни запаси станат доказани, добивън ще възлиза на около 13
милиарда куб.м. за 35 г., което от своя страна е около 370 милиона куб.м
на година, което от своя страна е около 10% от настоящото потребление на

така стигнахте до 10 %, тези 1 милярд и 97милиона, вие ще
добивате до 15г., нали така, как се стигна до цифрата 10% от
нуждите на България. Какви са нуждите следващите 15 г. от газ
на България, какви са всъщност очакванията за добива и как така
се стигна до 10%. Ще ви помоля за сметки, защото аз смятам и
най голямата цифра, до която стигнах при добив в България 12
милярда и вашият 1 милярд и 97милиона стига е 2.47% това е
оптималния вариант. Има едно очакване в 10г. план на
Булгартрансгаз за страната ни в което е записано, че за 10год.
вероятните нужди на България ще бъдат 6 милярда. Как вие
стигнахте до тези 10% и ги хвърлехте на хората и говорите за
диверсификация. , т. е. ще намалим вноса от Русия, и говорейки
че вие ще сте ценообразуващ фактор за добива. В предните
срещи знаете че ви зададохме въпроса към г-жа Анка, не се
сещам за фамилията, не от неуважение, защото ние разбрахме, че
сте акционер в Каварна Газ, газта там е по скъпа, независимо, че
се добива на място и няма транспортни разходи, от нашата газ,
която идва от Русия, от хиляди километри. Вие как го твърдите и
на какво основание, казвате че ще е по евтин.

България.
Цената на газа не е предмет на ДОВОС.

Атанас Атанасов: Вие виждате че добивът на газ е 15 години и
няма никаква връзка с това 10%. Това просто е смешно. 10 %
наистина би участвало в диверсификацията и има възможност за
конкурентна цена. 2,47 % и даже и по-малко на 6 милиарда е
друга цифрата отива към едно, ако ние след 10 години е нужно
ни е нужно 10 млр., което ще бъде едно количество, което ще
бъде приблизително 1%. И затова Ви питам как вие ще участвате
в тази диверсификация? Вие ни убеждавате! И това го давате
като предимство. Тази цифра участва ли въобще с нещо, как ще
повлияе? Вие всъщност имате доказан добив на газ за 15 години
от площадка, която сте сондирали за проучвателна дейност.
Всичко останало от доклада ви са очаквания данни, които могат
да се осъществят или могат да не се осъществят. Само че вие не
можете да го гарантирате, защото трябва пак до направите
проучване, пак да съберете тези хорица, на всяка площадка ние
да ходим да си приказваме едно и също, защото нашият
законодател така е решил. Аз понеже знаейки кой съм Председател на инициативния комитет и от тук нататък ще
занимаваме законодателя да ни изкара от тази схема. Вие имате

В случай, че през 35 годишния срок вероятните и възможни запаси станат
доказани, добивън ще възлиза на около 13 милиарда куб.м. за 35 г., което
от своя страна е около 370 милиона куб.м на година, което от своя страна е
около 10% от настоящото потребление на България.
Цената на газа не е предмет на ДОВОС.
В геологията има степени на изученост на земните недра - категориите
доказани запаси, вероятни запаси и възможни запаси запаси. В раздел
І.3.1. Местоположение на сондажните площадки. Фази на разработка. е
показана степента на изученост на находище „Спасово”. На база
извършените до момента геоложки проучвания и очакваните запаси от газ
на място участък „Рогозина е в категорията доказани запаси, а всички
оставали участъци са в категориите вероятни и възможни.

работа г-н инженер или професор не знам, извинявам се, а ние
сме си оставили работата 30 дни, и сме полудели да ходим да се
занимаваме с нещо, за което ние нямаме специалисти, ние
нямаме организация нямаме и пари и трябва да дойдем да си
губим времето с Вас. Ние ще направим каквото е нужно да
излезем, да изкараме хората от този театър и да почне директно
да се върви към референдум през общината, през организациите,
които трябва да реагират. Не ви обвинявам вас, казвам нашата
позиция, както вие казахте, че трябва да го направите, така и ние
имаме работа.
Атанас Атанасов: Това няма отношение към доклада.
Николинка Гицова: Вие как очаквате да ни давате
предполагаема информация и да ни давате предполагаемо
въздействие върху околната среда и ние да се съгласим с това
инвестиционно предложение и да не се страхуваме? Значи ние
тук говорим за едни предполагаеми въздействия и факти и как
очаквате да се съгласим с тях?
Спас Станев: Къде сте практикували, къде сте извършвали тази
дейност, за която в момента Вие говорите. Вие сте направили
доклад, къде може да посочите това сме го направили със
сондаж, защото не успях да разбера никаква предистория на
РУСГЕОКОМ?
Спас Станев: Никъде няма информация, какво се е случило,
защото това са само предположения. Т.е. аз имам вътрешното
усещане вече, че вие тук ще се учите, което за мен е
недопустимо, като земеделски производител и като
представляващ Добруджанския професионален земеделски съюз.
Ние сме категорични, да не се правят такива сондажи, но аз
искам все пак като човек да чуя вашето мнение, къде сте били?
Атанас Атанасов: няма никаква връзка между нашата земя и
нашата вода с това, което сте разработили в Ловеч.
Гражданка – Трябва да е в пустините, където няма население,
няма природа, няма вода, тука в България не трябва да се правят
изобщо опити в добиването на газ, където се добива хляба.
Хлябът е най-важното.
Гражданин- Извинявайте много, но дайте да не се превръщаме в
опитно поле……

ДОВОС приложенията към него са разработени в съответствие с ЗООС и
наредбите към него. Той оценява максимално пълно влиянието на
Инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда и
гарантира, че при спазване на предложените мерки, въздействието ще бъде
минимално, клонящо към нула.
Въпросите относно минали проекти на фирмата възложител нямат
отношение към ДОВОС.

Атанас Атанасов: Забравихте да кажете колко служителите сте?
Гражданин: Т.е. да разбираме, че нямате опит в това нещо. Аз
така го разбирам.

Въпросите относно минали проекти на фирмата възложител нямат
отношение към ДОВОС.

Митка Желязкова: Първият ми въпрос е: В кой район на
България ще се прави сондиране, има сонди за шистов
газ?....София, Пловдив, долу Петрич, в кой район на България
още ще се сондира?
Вторият ми въпрос е: Тази газ ще достигне ли тук до Василево,
до хората, които ще я ползват или ще стане като водата ще е найскъпата, защото я сондираме от дълбоко? Искам да ми
отговорите на тези въпроси.
Гражданин: Добре, отговорете !

Относно сондирането на шистов газ, нито в София,нито никъде се
предвижа и може да бъде извършено такова сондиране, тъй като
споменахме в България има мораториум върху тази технология, която
добива природен газ от шистови скали и тук също няма да бъде така. Това
е спекулативно твърдение, че тук или някъде на друго място би се
добивало шистов газ от шистови скали по технологията „фракинг”, което е
разбиване на пластовете от шистови скали.

Атанас Атанасов: За 35 години, период на добиване, ако падне
Мораториума, а вие имате регистрирано геоложко откритие за
шистов газ, ще се възползвате от това? Да или Не? Очакваме,
неочакваме- кажете!
Атанас Атанасов: На тези на 5100 и 5600 м. какво откритие
има, и как може да се добие, по неконвенционалния по
конвенционалния метод.
Атанас Атанасов: Обяснете за какво става въпрос, става ли
въпрос за някакъв хидравличен удар?
Атанас Атанасов: не ви обвинявам в нищо
Атанас Атанасов:
Аз казвам, че вие е добре дошло.
Николинка Гицова: Вие сте записали, че нямате интерес, не че
няма икономически интереси, а че е забранено от закона и затова
няма да сондираме и да добиване, това го пише в доклада като
обосновка, че отказвате такова откритие, защото не може, а не
защото е неизгодно за вас. Сега защо говорите такива различни
неща, от това което сте записали в доклада.
Николинка Гицова:Прощавайте, прощавайте

Докладът за ОВОС, който е разработен от експертите го, е за дълбочина от
2700 м. Всички добивни сондажи ще бъдат на тази дълбочина.
Методът на сондиране, който ще се прилага при прокарване на нови
сондажи в находище „Спасово“ ще бъде конвенционален, при който не се
прилагат технологията на хидравлично разбиване, хидравличен удар,
хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг.
“РУСГЕОКОМ БГ” ЕАД няма да нарушава забраната за прилагането на
технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и
нефт на територията на Република България, наложена от Народното
събрание с Решение от 18 януари 2012 г

Атанас Атанасов:Ако продължавате да обсъждате сега току що
на презентацията, как ще почнете да добивате от 1320 м. до 2700
м.,защото в доклада е записано от 1084 м. до 2700 м. Вие казвате
да обсъждаме доклада, защото 1084 м. е много по близко до
водния слой, от 1320 м. затова исках само да уточним.
Атанас Атанасов: Продължете си мисълта

Сондажите на находище „Спасово” ще бъдат перфорирани в интервала
1083 до 2700 метра, индивидуално определен за всеки един от тях.
Перфорацията представлява, насочени микровзривове на определената
дълбочина, които перфорират обсадната колона и цимента срещу
продуктивната формация.

Николинка Гицова: На втория въпрос да отговори
Атанас Атанасов: Въпроса е с дълбочината, цитирана директно
в доклада. Добивът се осъществява, чрез понижаването на
налягането на забоя на сондажа, което предизвиква приход на газ
чрез перфорираните отвори в интервали 1084-2700 м,
индивидуално за всеки сондаж 1084-2700 м. Сега говорим 1300
,тая цифра въобще я няма по този въпрос. Искате да ни
подвеждате? Стр.126-та.
инж.Михаил Тодоров Марков: Изказвам се като гражданин,
жител на с. Средина. 33 г. бях във Варна. Там учих, там работех,
там работих в Девня 4 г. като началник смяна експерт по
качеството. Идете да видите какво става в Девня сега – наричат я
„долината на смъртта”. Така ще стане тука и с нашата земя, само
ще я наричат „равнината на смъртта”. Не може по никакъв начин
да ме убедите, че всичко ще бъде окей, че всичко ще бъде
безопасно. Не чувам там никой да говори какви предпазни мерки
се вземат. Плюс това ще бъдат изградени халета, не знам какво,
щото и транспорт ще има, ще има и складове за газ, цистерни и
т.н. Говори се тук за голям транспорт, ми тя таз земя ще бъде
утъпкана от черни пътища, не дай си боже да стане някоя авария,
какво ще стане? В Хитрино половината село, къщите бяха
разрушени, цистерната където гръмна. Този газ едва ли някой
разбира какво значи С-2 Н-2. Това е въглеводород, има
водородна бомба. Тука се говори, че тръбата може да бъде
задръстена, затлачена. Как ще я освободите и не е ли опасно това
нещо тръбата да гръмне и не дай си боже някой заварка да избие
и въздуха ще отиде на кино дето се казва. Тъй, че усещам, с тези
моите 120 дка земя, от която 100 дка със собствени средства съм
купил, никога не бих се съгласил тая плодородна майчина земя,
3 и 4 категория повечето, да бъде увредена! Ръководството тука
на общината трябва да помисли, за пазари за животни, да се
възроди животновъдството и зърнопроизводството. Това е
поминъка, че работни места ще откриете, едва ли щото това
малограмотно население да го правите оператори не става! Ще
дойдат специалисти, както в Девня дойдоха от Враца, дойдоха от
Стара Загора с богат опит много малко такива, говорим общи
работници. Така, че населението нищо няма да спечели, само ще
загуби и това са половината села от общината! 18 населени места

Размерът на концесионното възнаграждение е предмет на концесионния
договор между Възложителя и Държавата, който се договаря и подписва
едва след положително решение по ОВОС и регистрирано търговско
откритие. Размерът на приходите за община Генерал Тошево не може да се
определи на ниво изработка и защита на ДОВОС.
Останалите въпроси нямат отношение към ДОВОС.

от 40 някъде. Така че помислете добре, нали Общината,
Народното събрание, Парламента и те трябва да решат.
Георги Стефанов:
Конкретно, разполагате ли с
констативни протокол от Община Генерал Тошево, и ние сме
граждани на тази община и ме интересува, за проверката става
въпрос.
Атанас Атанасов: Разполагате ли с документ на тоя протокол за
проверка, става дума дали можете да ги представите, дори и в
Генерал Тошево, тези проверки, колко често са правени. Вътре в
площадката кой е влизал, щото със сигурност Общината на
проверката не са влизали.
Георги Стефанов: Обявихте, че разполагате с, тоеста Общината
със съответните специалисти и констативния протокол е връчен
на вас. Разполагате ли с този протокол.
Георги Стефанов: Добре на 28 в Генерал Тошево, бъдете добри
да го донесете много държа.
Валдемир Атанасов: се казвам. Въпросът ми е такъв, значи
преди години, 10 години не можаха да минат през
водопреносния слой тука, конкретно в Македония. Тогава се
правеха сондажи за нефт, Вие минавате през водопреносния
слой, как ще защитите водата, която се ползва изцяло за пиене и
за поливане на градини. При една авария отдолу, от вашите
инсталации какво става, отравяне на целия район. Нито
зеленчуци ще има, нито хора ще има, нито животни. Знаете ли в
България никъде няма такава скъпа вода, най- евтината вода е в
София, конкретно мога да ви кажа. Не знам как ще минете през
тоя воден слой, точно тука в тоя район има една много голяма
каверна и отдолу върви подземен ръкав на Дунав, ако не го
знаете да ви го кажа. Защото със сигурност сте запознати, щото и
аз съм много добре запознат с това. Навремето, когато се
тампонираше всичките боклуци на завода в Добрич, кожарския
завод влязоха в сондажа в Македонка, за тампонаж. За да се
направи точно тази, както казвате бетонна шахта, ще пробивате,
ще правите шахта през бетона, тогава тая мина дето писаха да я
отварят и не можаха да я отворят за коксуващите се въглища.
Известно ли ви е това, не или мълчите, може би искате да
добивате коксуващите въглища, които са най скъпите в света.

Предвидена е конструкция на сондажите с полагане на плътни тръби и
изпълнение на задтръбна циментация във всички просондирани интервали.
При преминаване на всеки водоносен хоризонт, за неговото изолиране в
сондажния ствол се спуска обсадна колона, на която се прилага задтръбна
циментация. Надолу сондирането продължава с по-малък диаметър
проектната конструкция на сондажа и технологията за задтръбна
циментация. Има схема на подобна конструкция в Доклада.
Така се гарантира, че няма да има смесване на води от
различни хоризонти. За недопускане на проникване на временни валежни
и повърхностни

Георги Стефанов: Уточнете колко са само водоносните слоеве
само кажете колко са, за да разберат, че не е един, те са
няколко,разположени, искам да разберат хоризонтално.

Има 3 водоносни хоризонта в района. Най плиткия е Сармарски водоносен
хоризонт, последван от Палеогенския и Малм- Валанжския. При
разработката на това инвестиционно предложение, че се построява
конструкция, която практически изолира всички водоносни хоризонти. Тя
ще бъде конструкция с променливи диаметри, така наречената
телескопична конструкция при сондирането, ще бъде направена
подходяща циментация срещу водоносните хоризонти

Николинка Гицова: Може ли едно уточнение. Има ли риск от
авария, просмукване на промивна течност във водоносния слой,
хоризонт Малм- Валанжския. Има ли такава опасност, такъв
риск?
Николинка Гицова: Част от нея или нацяло
Николинка Гицова: На цялата не, защото в доклада пише, че
може и на цялата да стане загуба.

При преминаване на водоносни хоризонти, предвид на риск от загуба на
промивка (навлизане на промивна течност във филтрационната среда) има
опасност за временна промяна на качествата на подземните води - главно
нейната мътност.

Николинка Гицова: Нещо друго може ли да съдържа освен
това промивната течност? Опасни вещества може ла съдържа?
Николинка Гицова: Значи, това което е записано в доклада, е
че промивната течност може да съдържа само два опасни
химикала, всъщност искате да кажете, че те не са опасни за вас.
Николинка Гицова: Може ли само да довършим -на стр.239,
като една от възможните аварии пише: частично или пълна
загуба на промивната течност, която може да се просмучи в
Малм- Валанжска Тракийска свита.Само ми уточнете.

От технологична гледна точка и от технична, има спуснати четири
изолационни колони, всяка една от тях покрива съответния водоносен
хоризонт. Технологията предвижда всяка колона с по широк диаметър да
бъде циментирана с бързо свързващ се цимент, след което се просондира с
по нисък диаметър и се продължава надолу. По този начин се прикрива
втория и третия водоносен хоризонт. Що се отнася до загубата на течност,
цялата течност не може да бъде загубена, поради простата причина, че
това от технологична гледна точка е невъзможно, защото то ще се отрази
веднага на налягането и ще се прекрати сондирането.
„Процентното съдържание на двата компонента - Натриев хидроксид
(NaOН) и Натриев карбонат (Na2CO3), които се класифицират като опасни
и много ниско към незначително – максимално може да достигне до 0,2%.
При таези ниски концентрации дори и промивна течност да попадне в
подземните води, това няма дадоведе до значимо повлияване на състава
им, поради което няма опасност от възвзникване на риск за здравето на
хората при ползването им за питейно-битови цели.“

Атанас Атанасов: Имам следния въпрос, площадката в Рогозина
работи става колко години, 4 или 3 години. Става въпрос за
проучване, мисля някъде около 4,5 г. Искам да попитам, защо
във вашия доклад не сте предоставили информация на
специалистите и не сте замервали с външни лаборатории говоря,
замърсяването на въздуха, на почви за този период: ветрове,

температури, налягане, нещата, които вие ги ползвате и ги
вкарвате в една обща таблица, като базисни, ползвайки
източници наоколо, от някаква станция, която се намира в
Добруджански земеделски институт примерно за ветрове, за
температури и т.н., която според мен не е лицензирана, защото
на наша територия има две станции, които са лицензирани.
Едната е Шабла, другата е в Добрич. Която дава всички
показания, които в крайна сметка вие ги правите в една таблица.
Обяснявате как наличието на вредни вещества в атмосферата,
които се изпускат от машините, които работят на площадката,
без да уточнявате какви са вредните емисии от машините, които
са извън площадката и ще подготвят трошено-каменни настилки,
пътища ще подготвят, ще извозват газ и т.н., т.е. цялата
логистика я няма там в доклада, там не сте предвидили това,
което ще се случи върху самата площадка. Имате ли база,
изградена от самата площадка като екологична оценка към
момента на площадката, преди да започнете добива и през целия
период на проучвателните сондажи? Защо не сте направили
такава, за да бъдат тези специалисти улеснени, защото в доклада
е написано: Много трудно се намира информация, питали сме
различни източници, държавни и други институции и долу горе
се оказва, че всичко е много условно написано. И за казвам,
твърдя, че вие това което сте го написали, ще бъде малко
краткотрайно увреждането на околната среда във всички
показатели, това е направено, за да можете да си съберете в
необходимата норма за да влезе доклада ви и да мине през
регионалната инспекция. По тоя доклад, утвърждавам целия
доклад е пожелателен, очакван така да се каже.
Атанас Атанасов: Това за извън площадката ли е?
Георги Стефанов: Значи в Института се измерва температура,
като във всяко училище, знаете я една стълбичка и една
пирамидка и всеки ден на една черна дъска се отразяват
градусите.
Атанас Атанасов: за нуждите на семейството
Георги Стефанов: Това и във вас можете да го направите, значи
подлежите на тая информация и ако в Института вятъра е един,
трябва да я следим, трябва поне два три пъти скоростта да е по
висока в района, където е сондирането.
Атанас Атанасов: Защото целия Институт е в гора

В Раздел ІV на ОВОС-а има описано: по-време на строителството на
газопроводите, как ще се отделя емисиите, колко емисии ще се отделя и
прах от машините, както и колко прахови частици ще се отделят по време
на копаенето и закриването. По същия начин е описано и при
строителството на пътища. Възможното въздействие е оценено в раздел
ІV, т.4.1.

В раздел І.17 Мониторинг е предвиден собствен мониторинг на:
І.17.1 Атмосферен въздух.Собствени периодични измервания да се
провеждат в случаите
1. при пускане в експлоатация на нов обект, както и след всяко
разширение или преустройство на обект в експлоатация;
2. за обекти в експлоатация - не по-малко от един път в рамките на две

Георги Стефанов: гори, пояси
Атанас Атанасов: А там става въпрос за равнина, открита
Атанас Атанасов: отношение към шума, по отношение на
праха, по отношение на това, че ако падне налягането и тука
имаме важни периоди от годината, в които всичката мръсотия
остава, ние като запалим печките в Генерал Тошево, Добрич е на
4 място 2014 г. по замърсяване в Европа, само заради това, че
горят въглища да се топлят и тази атмосфера не може да го
вдигне пушека нагоре, защото ги натиска от дълги периоди- 184
дни Добрич е замърсен в годината за 2014 само заради
емисиите, които излъчват от печките. Тука, когато дойде зимата,
аз знам, че вие записвате, че ще има мониторинг – някакъв и ще
се измерва- 3 пъти за годината.
Атанас Атанасов: Четири пъти за водата беше, за въздуха беше
на три години- веднъж.
Атанас Атанасов: А за въздуха
Атанас Атанасов: Значи, ако вие дойдете с ваша проверка, тя
ще дойде и лятото когато е тихо и спокойно и ще бъдат нещата
окей. Тя няма да дойде в снега, щото не може да стигне до вас, за
да види за какво става въпрос и колко е замърсено. Още повече
никъде не сте описали в доклада, кои са тези които ще дойдат и с
каква технология ще правят тези проверки, които те правят, как
ги правят, кой ден идват в годината.
Да. Слагаме един хубав ден, и елате да си направите всичките си
проверки, и си отивате. Един път на две години се прави
проверка, отделно записвате, че в населени места, не
предвиждате мониторинг за чистотата на въздуха. Вътре в
доклада сте го написали, поради ограничението в действие на
вредите, които ще нанесете в рамките и около площадките,
ползвали скорост на вятъра, едно друго, които са пригодени за да
стигнат.
Атанас Атанасов: Ако не може да се разсейват и да отидат
нагоре?
Атанас Атанасов: Не говорите за площадката в Рогозина,
където е била сондата в Южна България. Извинявам се не мога
да се съглася, какво значи това.
Атанас Атанасов: Самата процедура от 2004 г. вие знаете, че
това нещо продължава и вие откривате геоложко откритие и

последователни календарни години;
І.17.2. Подземни води. За мониторинг на подземни води се предлага за
определяне на евентуалното въздействие върху подземните води да се
изградят по 2 мониторингови сондажа за всяка площадка. Те трябва да са
разположени над и под площадката спрямо посоката на движение на
подземните води от първия от повърхността (ненапорен) водоносен
хоризонт.
І.17.3. Почви. Мониторинг на почви да се организира в един пунк на всяка
сондажна площадка. Да се определи базовото състояние на почвите, след
което да започне собствен мониторинг в постоянните мониторингови
пунктове.Честота на мониторинга: веднъж на 3 години;
І.17.4. Шум .Честотата на наблюденията да бъде веднъж на две години.

Относно вятъра - 2,5 м. в секунда е най тежкия вариант, в който
замърсителите не се разсейват. При по-голямо движение на въздушните
маси, разсейването е по-голямо.

искате да направите за да придобиете правото на добив, как така
не ви хрумна да ползвате данни от Рогозина и района, а ползвате
от ония край на България? Искам да кажа, че вашите данни не
важат, това искам да кажа.
Атанас Атанасов: Разликата е в атмосферното налягане, че ние
сме в един район, пък вие може да сте го мерили в долината или
не знам къде на село.
Атанас Атанасов: Аз говоря за тези 500 или 1000 м. от
площадката. Едно и също не е на всяка точка на България,
говоря за в Родопите и Добруджа, не е едно и също.
Атанас Атанасов: Абе ние не знаем, къде са тези населени
места господине, там където сте направили. Нашите са на 780 м.
Атанас Атанасов: Аз се извинявам не беше към специалисти
експерт този въпрос, а към Русгеоком, също той очаква да
възложи такъв ОВОС нали, такива са Ви намеренията в
Русгеоком. Аз казвам, че все пак като не са ви дали, вие сте
ползвали всички възможни източници, но пример давам: в
метеоблу им една информация, която е световен сайт, със сонди
вътре, отвън както ги правят. За 30 години са предоставили
информация за района Генерал Тошево съм търсил и тя се
различава от нещата, които сте записали, които вие сте ползвали,
защото вие самите сте писали, че част от нещата сте ги търсили,
както и ние ги търсим в интернет. Но нали ме разбирате как ще
стане този ОВОС, едно е да си говорим за условни неща, е нещо
съвсем друго.
Тодор Марков: В следствие извличане на шистата, ще останат с
едни пукнатини.
Тодор Марков: Без лъжи, като излезе нагоре, той трябва да бъде
запълнен с нещо. Ще остане по каналите или ще предизвика
земетресение, разместване на пластовете и подпочвените води
могат да се смесват с газ.
Мария Доповска: Ние коментираме метода на извличане, не
това какво се извлича, важен е метода който се прави и това по
принцип се коментира в цял свят. Много държави забраниха
извличането на газ по определен метод. Ако вие смятате да го
направите с по- добър метод това е добре, но ако смятате да го
правите нали с хидравлично извличане.
Мария Доповска: Хайде да обясните тука още веднъж, тук

„Методът на сондиране, който ще се прилага при прокарване на нови
сондажи в находище „Спасово“ ще бъде конвенционален, при който не се
прилагат технологията на хидравлично разбиване, хидравличен удар,
хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг.
“РУСГЕОКОМ БГ” ЕАД няма да нарушава забраната за прилагането на
технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и
нефт на територията на Република България, наложена от Народното
събрание с Решение от 18 януари 2012 г.
„Добивът на газа се осъществява чрез понижаване на налягането на забоя
на сондажите, което предизвиква приток на газ през перфорираните отвори
в интервалите 1 084 – 2 700 метра индивидуално за всеки сондаж.
Използва се пластовата енергия чрез традиционни методи. Не се

хората не са чули как ще бъде добивано. Значи има становище на
БАН още през 2012 г., в което пише, накрая, че- но то е много
дълго, обстойно. Няма едно изречение, което да е в подкрепа на
добива на газ и накрая пише: При заявка за експлоатация на
находища, препоръчваме подготовка на ОВОС за всяко отделно
находище. Ама не правим пробите някъде другаде и да
прехвърляме докладите другаде, още повече, че в момента ще се
извлича газ в земеделски обработваеми земи и ако се създадат
нови работни места както вие твърдите, не е ясно колко ще бъдат
закрити. Защото не може да се прави оценка, само на
положителните страни, трябва да се прави оценка и на
отрицателните страни. Не можете да убедите хората, че това,
което ще се прави няма и ей толкова малко отрицателно
въздействие върху околната среда. Няма как! В цял свят добива
на газ е нещо, срещу което се борят хората. Във Франция е
забранено с мораториум. В Германия за 5 г. Има обезлюдени
територии , В Америка изобщо.
.
Мария Доповска: Ама ние въобще не сме убедени реално,
какво ще се случва.
Мария Доповска: А целия доклад четохте ли го?
Доц.Ботьо Захаринов: Да това е инвестиционното
предложение, това би следвало да разберем.

предвижда хидравлично напукване на пласта и нагнетяване на вода с
химически реагенти.

Николинка Гицова: Тогава, защо концесията е за цялото
находище, е не само за това преходно
Николинка Гицова: Защо да има концесия за другите
площадки, ако там всичко е условно? Какво обсъждаме за тях?

Този въпрос е решен от Народното събрание по предложение на
Министерския свет.
Само за участък “Рогозина” има доказани запаси от природен газ и
съответно може точно да бъдат очертани инвестиционните намерения. За
този участък е възможно да се извърши прецизно описание, анализ и
оценка на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда
и населението в резултат на реализацията на инвестиционното
предложение, ползването на природните ресурси, емисиите на вредни
вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации,
генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт.
Определените вероятни запаси на природен газ и кондензат за участъци
„Рогозина Изток“, „Чернооково“ и „Калина“ позволяват съгласно Закона
за подземните богатства да бъде предоставена концесия за добив, като
концесионерът ще бъде задължен да продължи да извършва проучвателни
дейности.

Гочо Гочев: За да сте изпратени тука в голяма степен зависи от
вас. Аз съм арендатор в района, обработвам около 35 х. дка земя
и не мога да се съглася с никого от вас. Казвам се Гочо Гочев,
доктор на селскостопанските науки и не мога да се съглася с вас,
че всичко, това което ни разправяте и говорите, е едва ли не е
най- доброто за района! Каза ви преди малко колежката, вий ще
обезлюдите района, вий ще замърсите водите. Освен културите,
които обработваме и в резултат на отглеждането им в годините,
знаете, че в тази вода в платото, отдолу има много стронций.
Има много тежки метали, много добре го знаете и може ли да си
представите какво ще стане с хората, с животните, с
пчеларството, макар и колкото да го подценявате въпроса с
пчеларството. Ние го ценим като селскостопански
производители, щото ни носи допълнителни доходи. То самото
пчеларство нали знаете, като ...За мен просто Добруджа е
продадена, района е продаден, вий само тука... Може би ще стане
ясно, кой какво е получил.
Мария Доповска: Пътища в чернозема, Златна Добруджа
Гочо Гочев: Какво да отговоря за пчелите? Искате да ми
кажете, че няма да има замърсяване на води, искате да ми
кажете, че в тези води в резултат на химикалите, които
употребявате няма стронций, няма други тежки метали.
Атанас Атанасов: А обяснете какво ще се случи с водите от
всичките тези площадки, дето ще ги слагате, 1840 куб.
басейнови площи, какво ще има вътре, как ще се отрази на
пчелите.

Отпадъчните води, които ще се събират в резервоар на площадката,
съдържат стронции и тежки метали, но периодично ще се извозват от
специализиран транспорт за пречистване до ПЧМВ-АД, гр. Варна, при
сключен договор.
Пчелите, както и всички останали домашни животни и културните
растения, са обект на контрол от друго Министерство - на земеделието и
храните и респективно от Българска Агенция по Безопасност на Храните
(БАБХ). Те не се контролират от структурите на МОСВ, и в тази връзка
според ЗООС, наредбите по ОВОС, ОС и ЕО, информацията за
въздействието върху тях не е обект на разработка на докладите по ОВОС и
ЕО

Пчелите, както и всички останали домашни животни и културните
растения, са обект на контрол от друго Министерство - на земеделието и
храните и респективно от Българска Агенция по Безопасност на Храните
(БАБХ). Те не се контролират от структурите на МОСВ, и в тази връзка
според ЗООС, наредбите по ОВОС, ОС и ЕО, информацията за
въздействието върху тях не е обект на разработка на докладите по ОВОС и
ЕО. От страна на биологичното разнообразие, такъв обект са видовете и
местообитанията, основно от Приложения 1, 2 и 3 и 4 на Закона за
биологичното разнообразие. Екипът по ДОС и ДОВОС няма задължение и
компетентност да разработва оценки за въздействие върху домашни
животни и културни растения, което е в компетентността на органите по
фитосанитарен контрол и на ветеринарни лекари от БАБХ.
Въпреки това, доколкото многократно на обществените обсъждания беше

повдиган въпросът за въздействие специално на инфразвука върху
насекоми-опрашители, вкл. и върху пчели, екипът по част „Биологично
разнообразие“ в ДОВОС и по ДОС, който включва двама доктори по
ентомология, направи допълнителна справка, за този тип въздействие и
предоставя на заинтересованата общественост следния отговор по-долу.
Съгласно оценката за съвместимостта на ИП въздействието върху
насекомите, предмет на опазване в защитените зони (т.е. целеви видове за
ЗЗ Крайморска Добруджа), е незначително отрицателно. Може да се
допусне, че различни насекоми-опрашители (вкл. пчели) посещават
участъци от засегнатите от ИП територии. Тъй като те пребивават в тези
места за сравнително кратко време, през което събират полен и нектар,
евентуалното пряко въздействие върху тях е дори по-малко от това върху
постоянно живеещите в защитените зони насекоми. Изказани са съмнения
за възможни въздействия на инфразвуци, генерирани от сондажните
съоръжения по време на работата им. Изследванията на инфразвуците
върху насекомите са малобройни. Напр. Little (1962) изследва реакцията на
пчелите спрямо звуци в диапазона 35–4000 Hz. При честоти под 100 и над
2500 Hz не е установена никаква реакция (инфразвуци са трептения с
честота под 20 Hz, т.е. инфразвуците нямат ефект върху тях). При честота
между 100 и 2500 Hz пчелите реагират със забавяне или спиране на
движенията си. В тази честота попадат звуци, които хората възприемат със
слуха си и са изключително често срещани както в заобикалящата ни
среда, така и в природата. Липсват други изследвания върху влиянието на
инфразвуците специално върху пчелите (Polajnar et al., 2014), но има
изследвания върху други насекоми. Mullen (1973, 1975) провежда
експерименти върху развитието на различни складови вредители. Авторът
установява, че мощни (120 dB) инфразвуци (10 и 18 Hz) на късо разстояние
от източника имат отрицателен ефект върху развиващите се ларви на
третираните насекоми. Експериментите са направени в инфразвукови
камери. Трябва да се отбележи, че въздействието е отчетено при
разстояние няколко сантиметра от източника на звука. С увеличаване на
разстоянието звуковото налягане значително намалява и не се очаква
въздействие. Съпоставяйки експериментът с евентуално въздействие
върху насекоми-опрашители вкл. пчелите, такова би могло да съществува
само върху пчелни кошери, тъй като в тях има развиващи се ларви. За да
има някакво въздействие, кошерите би трябвало да се поставят съвсем
близо до източника на инфразвук, на около 0,5 м от него. Т.е. изказаните
предположения за такъв тип въздействия са напълно неоснователни и
спекулативни. Съмненията, че намаляването на насекоми-опрашители

(вкл. пчелните семейства) може да доведе до загуби за
зърнопроизводството, са още по-неоснователни, тъй като културните
житни растения са изцяло анемофилни (ветроопрашвани). Това означава,
че техният полен е достатъчно лек, за да се разнася от вятъра и не е
необходим животински опрашител. В заключение може да се каже, че
реализирането на ИП няма да окаже ефект върху насекоми-опрашители
(вкл. пчелните семейства) в района. Не съществува пряк механизъм, по
който това би могло да се осъществи. Предлагаме на всички
заинтересовани граждани и организации да се запознаят със следните
научни публикации за влиянието на инфразвука върху насекоми:
Little, H. F. 1962. Reactions of the Honey Bee, Apis mellifera L., to Artificial
Sounds and Vibrations of Known Frequencies. – J. Ent. Soc. Am. 55: 82–89.
Mullen, M. A. 1973. Low frequency sound affecting the development of the
Indian meal moth. – J. Ga. ent. Sot. 8: 320–321.
Mullen, M. A. 1975.Infrasound retards development of Tribolium castaneum
and T. confusum. – J. stored Prod. Res. 11: 111–113.
Polajnar, J., Eriksson, A., Lucchi, A., Anfora, G., Virant-Doberletc, M.,
Mazzonia, V. 2014. Manipulating behaviour with substrate-borne vibrations –
potential for insect pest control. – Pest Man. Sci. 71: 15–23.
Ако наистина има намаляване на броя на насекомите опрашители (вкл. и
пчелните семейства), макар че това поради изброените по-горе причини не
може по никакъв начин да се отрази на произвежданите в района на
основни земеделски култури (с изключение на слънчогледа), причините
трябва да се търсят в употребата на пестициди, към които те са особено
чувствителни. Въпреки че е извън обхвата на процедурата по ОВОС,
доколкото и в хода на обществените обсъждания, многократно беше
поставян въпросът за наличие на евентуално въздействие на проучванията
и добива на газ върху пчелните семейства, възниква въпросът дали има
подадени сигнали до отговорните контролни органи (БАБХ) и ако има
какви са техните заключения? Предполагаме, че на заинтересуваните от
здравето на пчелните семейства граждани, им е известно, че съгласно
Заповеди № РД 11-659/27.03.2017 г., № РД 11-657/27.03.2017 г и № РД 11658/27.03.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и през настоящата
2017 г. област Добрич е сред 16те области в странната, с разрешена
употреба за защита на земеделските култури на следните пестициди, които
са от групата на неоникотиноидите, които са с доказано отрицателно
въздействие върху пчелните семейства: Пончо 600 (активно вещество
клотианидин); Крайцер 350 ФС (активно вещество тиаметоксам);
Сийдоприд 600 ФС (активно вещество имидаклоприд). Дебатът за

използването на тези вещества в земеделието е активен на ниво
Европейски съюз, както и доведе до протести на пчеларите в страната и
през настоящата 2017 г. И отново извън процедурата по ОВОС си
позволяваме да апелираме към заинтересованите от здравето на пчелните
семейства граждани и организации да насочат повече активността си в
тази посока, отколкото към проучванията и добива на газ, за които няма
никакви публикувани данни да оказват каквото и да е въздействие върху
пчелите.
Гражданин: не говорите за земетръсите, земетръсната зона и т
.н.
Гражданка: Ние сме земетръсна зона бе господине, какво ще
стане

Атанас Атанасов: Имам всичките ваши становищи, ние идваме
тук и ще продължим да го правим, щото имаме още да пишем.
Нека тези хора да разберат, че вий в момента се криете, зад
пропуските в законодателството – нашето, само, че забравяте, че
над нашето има европейско законодателство, там теса го
съобразили за разлика от нашия законодател. Ний едва, което
намираме в момента са ваши пропуски, ние разбира се ще
занимаваме депутатите, ще занимаваме омбудсмана, във времето
в което трябва да се вземе решение ний ще ги занимаваме. Аз
съм съгласен, че вий казвате, че в закона няма, ний да го правим,

В раздел І.15.1. Риск от земетресение.са описани най-високите степени на
интензитет статистически данни за територията на находище „Спасово”.
- с прогнозен интензитет от VII степен по XII степенната скала на
Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) са землищата на селата: Вичово,
Рогозина, Кардам, Черноково;
- с прогнозен интензитет от VIII степен по по XII степенната скала на
Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) е голямата част от територията на
находището –всички останали землища.
Описани са какви са последствията при тези земетресения. Основните
съоръжения, които се намират на територията на находище „Спасово” в
блок Добрич в различните етапи на разработка на находището, са
оразмерени да издържат на далеч по-високи натоварвания. При трусове до
10-та степен ще издържат всички тръбопроводи – газопроводи между
сондажните площадки, преносен и разпределителен газопроводи. На
обсъждането беше обяснено, че разломът Вранча , преминаващ през
територията на България, се намира на разстояние над 350 км западно от
град Генерал Тошево. Освен това южно в този район се намира
добруджанското въглищно находище, където има просондирани повече от
200 сондажа в него в мрежа 500 на 500 на дълбочина 2 000 м, които не са
предизвикали земетресения.

Текстът не съдържа конкретен въпрос към Доклада за оценка на
въздействие върху околната среда

закона не иска някакви допълнителни неща, вий не го правите,
вий се съобразявате цялостно. Аз съм сигурен в това, разбирате
ли защото този доклад вече е приет. На първо четене е приет от
Регионалната инспекция. Тоест тя е казала, съгласно нормата,
този доклад е съобразен, само че ние сме хората и тази норма
след като не отговаря на нашите притеснения, значи тази норма е
атакуема. Разбирате ли ако не мине през български съд, ще мине
в европейски, има такива практики. Просто искам да обясня на
хората, че това не ви задължава, вие като специалисти, според
мене- не може, все пак хора сте, не може ли да го обясните на
тези хора какво ги притеснява. Иначе хубаво
Георги Стефанов: По рекултивация имате ли специалисти?
Георги Стефанов: Някъде четох из информацията, че 31 000
куб. метра обработваема земя ще се отнемат, грубо образно
казано и ще се складира, така ли е или бъркам.
Георги Стефанов: 31 000 куб.м. такава визуално не може да си
представим, метър на метър, 31 км. От тук до Тошево и още 20
км. Къде и как ще съхраните, и как ще поддържате богатите
качества на чернозема и в кой слънчев ден ще извършите
рекултивация?
Георги Стефанов: На 28 вие ще бъдете ли в Генерал Тошево?
Георги Стефанов: Добре. Тук пред всички хора казвам, от сега
ви каня, от центъра само на 3 мин. разстояние, има един
керамичен завод там, който в момента не функционира и
рекултивацията да я видите на живо. Съгласни ли сте?
Георги Стефанов: разбрахме се
Георги Стефанов: Ще отидем на място да видим, какво значи
рекултивация в действие, как долу, керамичния съществува от
70-71 год., т.е. 30,40 и пет шест г., и да видите през тия години,
каква рекултивация е правена. И съм сигурен, че и по-зле от тоя
вид ще я правите вие. Вижте там няма добиви, това е земя без
добив- 20 кг. царевица на декар, а от тук по тон пшеница вече се
жъне, уважаеми.
Николинка Гицова: Може ли един въпрос по доклада, на стр.
160 сте писали, че изчислената максимална еднократна
концентрация на азотен оксид е по- висока от средно часовата
норма за опазване на човешкото здраве, което означава, че при
определени метеорологични условия в достатъчна

Отстраняването на хумусния слой ще става механизирано, посредством
земекопна техника и ще се извозва до площадката за депониране и
съхранение, определена със заповед на кмета на Община Генерал Тошево,
посредством автотранспорт. Дълбочината на изкопа за отнемане на
хумусния слой се определя на място, в зависимост от реалната дебелина на
слоя, но не по малко от 50см.” Този хумусен слой се съхранява до
настъпване на момента за рекултивация на част и цяла площадка след
закриване на дейностите върху нея.

Когато работят котлите на инсталацията на Рогозина, за да доизсушават
газа, когато са натоварени на най- голяма мощност, тогава ще се получи
превишаване на максимално допустимата концентрация и мярката която е
приета е да се направят високи комини на тези горелки, за да може да се
разсейва на високо този азотен окис и да не стига приземните слоеве.

продължителност, е възможно превишаване на средночасовата
норма за азотен оксид. Да кажа само, че потърсих информация за
този азотен оксид и пише, че високото съдържание на азотни
оксиди в атмосферата предизвиква сериозни екологични
проблеми като: киселинни дъждове и смог. Това го пише в
уикипедия, няма да чета нататък.
Искам да попитам, като се превиши този алармен праг за азотни
оксиди, какво правим ние населението, което сме наоколо, при
положение, че най- близкият пункт за измерване на тези емисии
в атмосферата, доколкото видяхме в сайтовете в Добричка
област е в Добрич, не в Рогозина, а в Добрич. А пък пишете, че
мерите вредните емисии веднъж на две години, от доклада ви
чета информацията.

Едновременно с това котлите, които ще работят на тази площадка, са с
малка мощност. Този азотен окис се получава от изгарянето на природния
газ.Това, което е дадено в доклада е показано с колко и как ще се
разпространява азота.

Николинка Гицова: Така е Г-жо, но хайде да съберем вашата
максимална еднократна норма, която превишава плюс нашите
комини, които също имат изпускане и комулативно да ги
сметнем как ще се отразят?
Атанас Атанасов: Нямаме такава информация за кумулативно
въздействие върху околната среда.
Николинка Гицова: Значи вие смятате, че вашата максимална
превишава, а като добавим нашите нали замърсявания, колко ще
стане? Смятали ли сте го?
Николинка Гицова: Има ли кумулативен ефект?
Атанас Атанасов: Предполагаемо не достига?
Атанас Атанасов: Събрали са етапите. Има ли някъде
изчисления аз не намерих в доклада, комулативното въздействие
от комините, от машините, които използвате?
Гочо Гочев: А когато има турболенция? Занимавам се с
растителна защита – при пръскане с препарати и други,
турболенция е в състояние да отнесе препарата на километри –
10-15-20 км., зависи от турболенцията.
Ботьо Захаринов: Кой препарат? Искате ли все пак за препарата
да поговорим навън? Аз ще ви кажа моето заключение.
Гочо Гочев: Вие говорихте за отнасяне от вятъра. Аз ви
попитах, а когато има турболенция, на какво разстояние ще
бъдат отнесени?
Атанас Атанасов: Аз ви обясних, че на тази площадка, няма

В закона за околната среда, в методиката за тези изхвърляния се прави,
има специална глава, която се нарича „Методика за определяне” на тези
замърсявания. Има една специална програма утвърдена от Министъра на
околната среда, която се нарича PULME. Тази програма предвижда,
следното нещо: Да се вземат максималните часови замърсявания, които
междувпрочем не са показателни, защото това е максимално за час, а
разсейването за 24 часа, се получава съвсем друго, но тази прогноза се
взема при преобладаваща роза на ветровете, скорост на вятъра и се смята,
на какво разстояние, какви отлагания биха се получили. Тоест, не се
предвижда изчисляване на такъв кумулативен ефект, поради простата
причина, че преобладаващите ветрове, могат изобщо да не съберат тези
замърсявания.

откъде да вземете данни за това, което вкарвате – във розата на
ветровете, нито за скоростта на вятъра. Вие ползвате данни,
които не са за този район, а най-близките и те не са оторизирани.
Няма от Шабла, няма от Добрич, има от Тервел и от Крушари и
от Добруджански земеделски институт. Не знам доколко те са
оторизирани и не знам доколко са им точни данните, за да ги
ползвате. Аз ви обясних, най-близко е Добруджански земеделски
институт, като тръгвате, минете да го видите, в какво населено
място е. Това е една гора, която е висока 15-20 м.. Вътре са
разположени сградите и някъде там се мери вятър, вода и т.н.
Какво общо има там, което е най-близко до този район, в който
искате да правите с този? Разбирате ли? Това искам да кажа.
Колко рози има, аз имам друга роза, да ви кажа, вече обяснявам
източника. Има други свойства, налягане, скорост на вятъра и
пак са оттам, щото там също има валежи по месеци, температури
по месеци, ветрове, всичко е написано там. Ако има разминаване
между, това което вие сте намерили като източник и това, което
аз намирам, кой е правият? Самaта идея не е, просто да се
заяждам, разбирате ли, а да кажем, че съществува риск. Първия
ден професора, който беше на вашето място, много го уважавам,
той също е специалист – нулев беше риска. На втория ден стана
близо до нулата. Кажете ни кумулативния риск за околната среда
и водите, и населението съществува ли риск и включително
включете и авариите. За 35-годишен период, какъв е риска и от
авария, която да засегне включително и населението, да замърси
околната среда и водата. Това е основният ни въпрос? Това са
основните ни страхове. Защо? Един процент риск да има, един
път да се случи за 35 години, една жертва да падне, това е
достатъчно за да го искаме мислим. Защото водата ако се
замърси, условно казано, ще разберат тези, дето са на сондата,
вие не знаете, не знае населението. Тоест ние знаем, че ще
разберем, но тогава вече ще имаме болести, нашите хора, на
възрастни хора, на децата, ще има заболявания на животни и т.н.
Защото това, както човек остарява и не забелязва, че го прави,
това ще се случи и там. Почти незабележимо, ден след ден,
докато стане някакъв трагичен случай. За нас това е риск, който
ние не можем да приемем. Говорихте за замърсяването от
земеделието. Този риск ние сме го приели и ще ви кажа нещо.
Атанас Атанасов: Предния път обяснявахте, че концесията е

Вземат се данни за преобладаващата роза на ветровете. Розата на
ветровете е сборно понятие от всички съществуващи, в рамките на една
година, в четири сезона. И се смята тези данни и се подават от
оторизираните институции се смята при преобладаващата посока на
вятъра, където биха се отнесли.

около 40 000 000 лв., за добива за 35 год., нали така? От които 20
000 000 остават за общината и 20 000 000 са за държавата.
Съвсем средно, това се получава приход за общинския бюджет
средно от 700 000 лв., греша ли или 800 000 лв.?
Гражданин: Под 500 00 лв. е.
Атанас Атанасов: Момент, искам да ви кажа, на 200 000 дка., 19
ги слагаме, пояси, черни пътища и т.н.. В момента, на средна
рента 80 лв., а трябва да знаете, че в този район се дава рента и
над 100 лв.. На 80 лв. рента, за населението, на собствениците,
които са си отдали на земеделците земята, за 1 година, това са 16
000 000 лв. приходи, за това население. Ето, на тези хора. Дали
ще вземат 16 000 000 лв. или нищо няма да вземат от концесията,
защото аз гарантирам, на общината, че тези пари няма да и
стигнат да си поддържа пътищата, по които ще минават – от
отклонението на с. Преселенци, там влизате на наша територия,
малко по-нагоре. Минавате през Генерал Тошево, пътя който е
покрай ЖП линията, защото нямаме околовръстен, пак в града,
минавате през центъра на Кардам и на всички посоки вече се
движите, по пътя към Спасово. Включително и в тази отсечка
тук, която е, защото ще имате близо и до Калина и в тези села.
Разбирате ли какво ни карате да приемем? Да махнем тези
приходи, за тези хора и да приемем някакви приходи, които
просто няма никой да разбере от тях. Давам пример със Шабла.
Ходили ли сте в Шабла? Тридесет и повече години са добивани.
Какво е населението, с какво е забогатяло? Вижте общината им
на какво прилича, вижте какъв е народа.
Атанас Атанасов: Точно така!
------------------Атанас Атанасов: Не ми разбрахте въпроса. Ако падне, заради
заболяване на пчелите, заради замърсяването на почвите, в
Чернооково беше там, като ви обясниха покрай площадката, че
добива е нисък на царевица. Ако паднат тези доходи, тези
земеделци, защото това е голям земеделец, крупен арендатор и
той ще се откаже от земята на тези хора. Той няма да им каже,
ще ви дам 5 лв., защото съм изкарал 10, за това говоря. Не говоря
за площадките. Там е ясно, вие ще си поемете и ще ги купите и
т.н., те ще бъдат ваши, тези 130 и няколко декара, които са за
площадките. Аз говоря, ако паднат добивите, ако ние бъдем
включени като регион покрай вашите сондажи, който е с

Екипът по ДОВОС и ДОС няма никакви задължения според
законодателството, да се занимава с оценка на въздействието на каквито и
да е планове, програми и проекти върху културните растения. Това не е в
компетенцията на МОСВ, а на МЗГ и по-специално на Националната
служба за растителна защита, която осъществява такива дейности съгласно
Законът за защита на растенията. Би следвало бележки, сигнали и др. от
този тип да бъдат адресирани към нея, а не към екипа и съответно ДОВОС.

опасност от замърсяване, задължително, още първата година ще
паднат цените на земеделската земя. На тези хора ще им паднат
заплашително доходите, бъдете убедени. Едно е да взимаш от
екологично чист район, продукция да вадиш, включително и
мед, друго е от някакъв рисков регион да правиш. Първо,
търговците ще кажат на г-н Гочев, досега аз съм ти я вземал на
тази цена, сега ще ти я сваля надолу това.
Владимир Начев: Госпожо, бях решил да не се обаждам, но ще
се обадя в подкрепа на това, което каза г-н Атанасов. Предния
път ви ги казах, какви са ползите от бъдещото дупчене в
Добруджата – 0, и като работници и като инвестиции – 0, просто
една голяма- 0. За 400 000 лв., които ви каза и г-н Атанасов за
общинския бюджет, вие ще направите поразии за милиони. Тоя
път, който в момента се движи за Спасово, тъкмо 10 години се
опитваме общината да го ремонтираме. Вие ще го разбиете
точно за 1 година и половина. Никога не са преките щети на тия
70 дка, които ги говорите вие, тук има косвени щети, госпожо.
Косвените щети са много повече от преките. И ви казах, работни
места. Какви работни места? Пак се повтарям, съжалявам - 0.
Във Василево и в града е пълно със сондьори . Говорите
глупости. За 10 години в Рогозина, може би се лъжа, колкото сте
работили, има открити 2-ма санитари и 3-ма пазачи. Това са
работните ви места. Откъде ще дойдат тия работни места?
Говорим за 400 000 лв. приходи. Ако концесията не е платена и
прихода не е 40 000 000, ами ако са 15 000 000? Даже не говорим
и за 400 000 лв. приход, за община Генерал Тошево. Така ли е?
Говорите за газта, че Генерал Тошево щяло да има местно
находище. И какво от това? Казах, в Каварна имат местно
находище на газ, добиват газ и газта в община Каварна е със 150200 лв. по-скъпа. Това ли ще ви е плюса? Това ли ще е плюса за
моята община? В заключение да кажа, ако, някога държавата
разреши да се добива газ на наша територия, нека, въпреки че
всички хора са против, включително и аз, нека да я добива тая
газ Държавата. Не някоя частна компания и да се
облагодетелства. Разбрахте ли? Хората ще искат гаранция от
държавата, не от частни компании с 4-ма служители и с първи
сондаж направен в Рогозина.

Останалите въпроси не са приложими към ДОВОС.

Митка Тодорова: Към всичко това, което слушахме и което

Здравния риск е оценен в Раздел ІV.9. Здравен риск от ДОВОС

чухме, искам да добавя и следното: Преди няколко години бях в
болницата в Добрич и край мен, само за 5 дни, дойдоха болни
хора от Кардам и от Чернооково със сериозни бъбречни
заболявания. Вие помислили сте си за това, да видите, как се
отразяват досега вашите работи. Как се отразяват върху
здравето на хората?
Георги Стефанов: А живеещите, къде са в пейзажа? Къде са
Добруджанци в тоя пейзаж? Къде сме хората?
Мария Допувска: Нали виждаш, по медиите нищо не се дава,
нищо не се казва. Протести, с по едно изречение.
Георги Стефанов: Вие, треторазрядни представители тук на
образно наречения – Октопод, идвате тука и разтягате едни
локуми, втора седмица. Явно не разбирате, че тук нямате място.

Обвинения към екипа. Нямат отношение към ДОВОС.

Николинка Гицова: Вие говорите за предполагаеми факти, за
възможни рискове и т.н. Г-н Атанасов не гарантира. Вие как
гарантирате, заклевате ли се в Библията? В какво се заклевате, че
авария тук няма да стане?
Николинка Гицова: А Русгеоком, ще ги спази ли?
Гражданин:Нищо не спазват.
.

Предполагаемите въздействия и предвидените мерки за тяхното
смекчаване са описани в разработения ДОВОС.

Николинка Гицова: На предишното, имаше хора, които казаха,
че вие не си спазвате законовите изисквания, като изливате
химикали в поясите, хумуса разстилате настрани в полето,
водата била кафява.
Владо Начев: Господине, извинявайте много. Тук не става
въпрос вие дали гарантирате, че спазвате законовите норми, тук
става въпрос, вие не можахте да го разберете и аз ще ви го
обясня, евентуално, за да ме разберете, надявам се. Тук става
въпрос, че всички хора на нашата община ви нямат доверие.
Разбирате ли за какво става въпрос? Колкото и да се кълнете и да
обещавате, че ще спазвате закона, че еди какво си-еди що си,
хората ви нямат доверие. Хората нямат доверие, освен на вас и
на държавата, заради това се случва това нещо.
Владо Начев: За мен тези обществени обсъждания, от третата
среща, след Рогозина и Чернооково са абсолютно излишни.
Според вас, на тия срещи, колко човека успяхте да убедите?

Няма конкретни въпроси и препоръки по ДОВОС.

Николинка Гицова: Вие това ли очаквате?
Владо Начев: Отговорете ми, колко човека, според вас успяхте
да убедите след тия три обсъждания?
Владо Начев: За всички тия ползи, които ги говорите, че ще има
за нашата община. Колко човека успяхте да убедите? Да ви кажа
ли аз колко - Нула. И тези, които бяха на някаква неутрална
позиция, вие успяхте да ги убедите, че в Генералтошевската
община не трябва да се добива природен газ. Благодарение на
вас. С вашите „компетентни” отговори, на всяка една среща.
Светослав Койчев: Г-н Петров, един конструктивен въпрос.
Казахте, че ще поставите обсадни тръби на сондажите. Нали
така, на всеки един сондаж? Може ли да кажете, колко хиляди
кубика бетон в това нещо ще бъде вложено? Нали, положено и
т.н.. После, за площадките, колко хиляди кубика, ще бъдат
сложени? Това ми е първия въпрос и втория е, за
рекултивацията, която казахте, че ще бъде направена в
последствие. Защото, тук много правилно каза г-н Гочев, могат
да излязат на бял свят, както се казва, тежки елементи и т.н.,
които са много опасни за здравето на хората, бъдещите наши
наследници нали, евентуално. Първия ми въпрос е, колко хиляди
кубика ще бъдат вложени и втория, колко ще бъдат
рекултивирани, защото те ще останат зад обсадните тръби
надолу, предполага се, че няма да успеете до долу да ги
извадите?
Светослав Койчев: Те няма да се извадят, нали и тогава това е
друг въпрос. Бихте ли ми казали първо, колко хиляди кубика
бетон, или тон или както желаете да е?
Светослав Койчев: Вижте, аз съм инженер, аз работя с цифри,
ако не го кажете вие, всеки един разговор нататък се обезсмисля.
Това са кубици. Защо? Защото, ако доставите от различните
места, трябва да обясните на общината, какви щети ще нанесете
по пътищата, защото в последствие общината ще остане с
разрушени пътища, които ние трудно ще ги ползваме.
Светослав Койчев: Аз останах с такова впечатление. Не чух
цифра 100-200-300-500-2000-3000 кубика, защото казахте
площадки, това са трошенокаменни настилки. Колко големи ще
бъдат площадките?

Нямаконкретни въпроси и препоръки към ДОВОС.

Количеството на необходимия разтвор за циментация на колоните е
предмет на конкретно пресмятане на по късен етап, но при всички случаи
не става дума за хиляди кубици. Същото се отнася и за бетона използван
при изграждането на площадките. Въпрос на изчисления на етап
проектиране.
Транспортната техника, използвана през целия етап на концесията е
нормална, широко използвана във всички сфери на живота с изключение
на автосондата, която е извънгабаритна и има специален режим на
движение, за който се заплаща на АПИ. При тези обстоятелства не се
очаква разрушаване и повреждане на пътища.

Светослав Койчев: На каква основа ще са, на 60 см., уплътнени
и т.н.? Това са много кубици, не знам какво.
Светослав Койчев: Хумусния хоризонт е на 1 м. навсякъде в
Добруджа. Е, 1.5 м., няма да спорим. Ако трябва да направим
една аритметика, нека говорим с цифри, ако трябва да
обсъждаме нещо. Г-н Петров, вие бяхте водещия и си оставате
водещия. Ако трябва да обсъждаме нещо, нека да има цифри, за
които можем да говорим, да обсъждаме. В противен случай…
Георги Стефанов: Обсъждането свърши, оттук насетне.
Светослав Койчев: Това нещо, трябва да го имаме, за да можем
да обсъждаме правилно. А бетоновите обсадните тръби, те ще
останат, до определено ниво в земята, така ли? Няма да ги
разрушите, по никакъв начин?
Светослав Койчев: Това са въпроси, които трябва да се
обсъдят. В крайна сметка, след концесията ще останат колоните,
кой ще ги отстранява и т.н.
Светослав Койчев: Кога можем да очакваме тези цифри да ги
изнесете и Русгеоком, понеже вие сте проектанта?
Светослав Койчев: Да разбирам, че на следващото събиране ще
имате цифри, които могат да пояснят картината. Така ли да го
разбирам?

Румен Василев: Може ли да питам нещо? Как ще финансирате
евентуален добив на газ? Първи въпрос. Втори – Кой стои
реално зад фирмата, вие сте само представляващ? И едно
предложение имам към Вас, евентуално, ако не дай си боже,
стигнем до газ, да ви купим по една къща в Рогозина, да живеете
там 10-тина години, да видите, за какво става дума.
Румен Василев: Ще мине някоя година и те ще се махнат оттам.
А на първите два въпроса?

Направена е констатация за дебелината на хумусния хоризонт.
Но така или иначе в ДОВОС е предвидено следното - Дълбочината на
изкопа за отнемане на хумусния слой се определя на място, в зависимост
от реалната дебелина на слоя, но не по малко от 50см.” Този хумусен слой
се съхранява до настъпване на момента за рекултивация на част и цяла
площадка след закриване на дейностите върху нея
Разработва се проект за ликвидация и рекултивация.
Всички операции по ликвидация на добивни сондажи ще бъдат съобразени
с действащите законови и подзаконови актове, изискванията на
концесионния договор и процедурите и правилата, спазвани в добрата
международна практика на газовата индустрия.
Основните цели при ликвидация на всеки сондаж е да се постигне
следното: премахване на физическата опасност от сондажа (отвор в
земята); елиминиране на пътищата за мигриране между формациите,
изтичане на повърхността или втичане от повърхността на замърсители;
предотвратяване на промени във формационните системи, такива като
изменение на хидравлични напори, смесване на флуиди между
формациите и др.; предпазване на зони с прясна питейно вода.
Съгласно добрата сондажна практика, ликвидацията на сондажите се
извършва чрез поставяне на циментови мостове (след изваждане на
сондажното оборудване) срещу продуктивните формации и между
продуктивни формации и водоносни хоризонти.
Съответната площадката ще бъде почистена и подравнена. Предвижда се
разстилане на хумусен слой и възстановяване на площадката като
земеделска земя.

Въпросите са към дейността на Възложителя и нямат връзка с ДОВОС.

Лъчезар Георгиев: Да. А относно Вашия въпрос, аз го заявих,
Русгеоком е регистрирано дружество, българско дружество.
Изпълнителен директор на Русгеоком е г-н Христо Станев?
Румен Василев: А как ще финансирате евентуални действия?
Със сигурност няма да се стигне до газ. Кажете как ще ги
финансирате? Вие нямате опит, какъв е Вашият капитал?
Лъчезар Георгиев: Аз, като представител на Русгеоком, съм
представител от гледна точка само на инвестиционното
предложение. Финансирането ще бъде със собствени средства.
Румен Василев: Със собствени средства?
Атанас Атанасов: Кои са собствениците? Лицата, собственици
на Русгеоком, кои са?
Атанас Атанасов: 100% собственост на Ди Ди Мениджмънт.
Лъчезар Георгиев: Да.
Атанас Атанасов: Ами кажете го де.
Атанас Атанасов: Кой участва, като основен акционер в Ди Ди
Мениджмънт?
Светослав Койчев: Защо не го казвате?
Атанас Атанасов: Питам ви, вие говорите Русгеоком. Първото,
което е господа, Вие коя година сте регистрирани, като фирма,
2009- та, нали така?
Атанас Атанасов: Кога?
Атанас Атанасов: И аз по спомен.
Атанас Атанасов: Искам да кажа, че някой решава, който има
капитала и прави едно дружество. Той има и много други
дружества. Сега обяснявахте, че в момента сте 4 служителя.
Значи, някой застава с финансите си, за да се проведе всичко
това дотук. Откакто е започнало през 2007-ма, включително
проучвателните сондажи, защото те са за след това. Нали така?
Атанас Атанасов: Те не са от Държавата и не ви е плащала.
Атанас Атанасов: Отделно знаем, че държавата, ако не се случи
вашия сондаж и бъде отказан добива, трябва да ви възстанови
разходите, така ли е, по всичко, което сте направили до момента?
Не знаете, защото нямаме собствени отсреща, разбирате ли?
Искаме да видим, в крайна сметка, има Русгеоком, има лица, има
капитали зад тях, няма никой тук. Ние разбираме това
отношение към нас, защото никой не ни брои за нищо, но има

въпроси, които ни вълнуват и вие не можете да ни ги кажете.
Много е важно, кой дава капиталите и защо го прави и откъде
идват. Има офшорна, регистрирана в офшорна зона Вирджински
острови, която също е собственик на активите ви. Стигнахме до
този, който е в България. Защо не дойде този човек или някой
негов официален представител? Аз разбирам, че вие като
служители си обяснявате това, което си знаете и дотам.
Атанас Атанасов: Русгеоком, има ли в капитала им, в
собствениците такава фирма, която e регистрирана?
Атанас Атанасов: Значи е на едноличен собственик, така ли?
Ако е едноличен, следващият ми въпрос е, как влезе в доклада,
чуждестранни капитали?
Атанас Атанасов: Който е писал в доклада, ще помоля да ми
отговори?
Атанас Атанасов: Ама, моля ви се, пише, че едно от
положителните неща за района е, че ще влязат чуждестранни
капитали. Прочетете си доклада! Какви са чуждестранните
капитали и за кого са? Въпрос. Може и в Генарал Тошево да
отговорите.
Георги Стефанов: Нали сте акционери, как няма да знаете
капитала на фирмата си?
Атанас Атанасов: Анка Петрова не е акционер.
Атанас Атанасов: Абсолютно прав сте, включително и
госпожата. Вие си имате вашите фирми, които си участвате, като
лица, които подготвят проектите.
Атанас Атанасов: Не, не аз за госпожата говоря, нали така
госпожо?
Атанас Атанасов: Потвърждавам това, което казвате, нямате
участие в Русгеоком. Е, кой има тук? Аз само да кажа, че нямам
повече въпроси. Благодаря.
Николинка Гицова: Аз искам да бъде уточнено мнението на
всички присъстващи, че са против и не успяхте да ги убедите, че
ще има положително въздействие върху околната ни среда.
Против ли се всички?
Протокол от
срещата за
обществено
обсъждане на

Дона Пикард: Собственик съм на къща и земеделска земя в с.
Бежаново. Имам няколко въпроса подготвени на база на ОВОС-а
и няколко, които сега възникнаха, след представянето на
презентацията. Първо, благодаря на докладчика. Ще започна

Отговор: ДОВОС включва раздел III.2.1. Повърхностни води, който след
анализ дава следните заключения:

ДОВОС с всички
приложения към
него за
инвестиционно
предложение:
„Разработка и
усвояване на
находище
„Спасово” в блок
„Добрич,
включващо
четири участъка:
„Рогозина”,
„Чернооково”,
„Калина”,
„Рогозина Изток”
за проучване и
добив на
природен газ на
територията на
област Добрич"
На 23.10.2017 г.
от 17.00 часа в
читалището на
с. Спасово

първо с технически въпроси, бихте ли обяснили, имате една
хипотеза на стр. 245 от доклада, за възможни наводнения и
пълно заливане на площадките. В такъв случай, какво смятате,
че ще се случи и какво е възможно най-лошо да се случи с
водата в утайните ями? Да продължавам ли и ще се събират
въпросите или едно по едно?

Дона Пикард: Добре, вторият ми въпрос също е технически,

1. Находището „Спасово” влиза в териториален обхват на две
басейнови дирекции: „Дунавски район“ и „Черноморски район“.
Съгласно Наредба Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на
повърхностните води (изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г.),
разглежданите повърхностни водни тела се отнасят към речен тип R9
„Добруджански пониращи реки“ – пресъхващи реки с много променлив
отток. Като цяло, химичното и екологично състояние на реките е добро в
горните течения и се влошава до умерено и лошо състояние в средни и подолни течения.
2. Районът около находището „Спасово” е беден на повърхностни води.
Преобладават суходолия с временен отток. В границите и в
непосредствена близост до находището „Спасово” няма идентифицирани
повърхностни водни тела, липсва и значителен потенциален риск от
наводнения (съгласно проектите на ПУРН 2016-2021 гг.). Суходолието
Малък Качамак преминава през участъци „Калина“ и „Рогозина – изток“
на находището „Спасово”. За това суходолие не е определен код на
повърхностно водно тяло, няма и мониторингов пункт за количество и
качество на водите.
3. В относителна близост до находището „Спасово” се намира
суходолието Парън дере (повърхностно водно тяло с код
BG1DJ900R1015), в което се заустват водите след ПСОВ Генерал Тошево.
Програмата за мониторинг за периода 2016-2021 г. освен основни
физикохимични показатели включва редица специфични замърсители и
приоритетни вещества. Този мониторингов пункт няма отношение към
находището „Спасово” и не е представителен за него.
IV. ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ
ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА
СРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ,
ЕМИСИИТЕ
НА
ВРЕДНИ
ВЕЩЕСТВА
ПРИ
НОРМАЛНА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
И
ПРИ
ИЗВЪНРЕДНИ
СИТУАЦИИ,
ГЕНЕРИРАНЕТО
НА
ОТПАДЪЦИ
И
СЪЗДАВАНЕТО
НА
ДИСКОМФОРТ.
Отчетени са максималните възможни въздействия и във връзка с тях са
посочени конкретни мерки за прекратяване или намаляване на
въздействието от предвидените дейности в т.VI. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ
ДА ПРЕДОТВРАТЯТ, НАМАЛЯТ ИЛИ, КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО, ДА
ПРЕКРАТЯТ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНОМОНТАЖНИТЕ
РАБОТИ
И
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
НА

бихте ли ми обяснили функцията и съответно ефектите от
действието на факела, които предвиждате на всяка площадка? Аз
малко съм объркана, защото от една страна в презентацията
казвате, че няма да има никакви, може би не съм разбрала,
никакви оборудвания на сондажните площадки, само на
Рогозина-1 ще има, може да не съм разбрала. В доклада имате на
стр.185, мисля, че на всяка сондажна площадка, ще има факелно
устройство. Аз лично съм притеснена, какъв ефект ще има този
факел, там постоянно и рутинно се изгаря газ. От една страна
имате го като алтернатива, т.е. от една страна, в края на доклада
изглежда, че не се предвижда да се изгаря газ на факелна кула от
друга страна, на по-предна част от доклада изглежда, че на всяка
сондажна площадка ще има факел и на всяка сондажна площадка
ще се изгаря съвсем редовно газ. А освен това никъде, в целия
доклад, не видях данни за вредни емисии от изгаряне на газ на
факел, а такива има. Може би аз не съм разбрала правилно,
надявам се да обясните. Стр. 526 – Възможни вредни
въздействия върху подземните води може да има при
нарушаване на целостта на обсадните плътни колони, срещу
водоносните интервали и компроментиране на задтръбната
циментация. Възможните въздействия ще бъдат с ограничен
обхват (вероятно в обсега на площадката), като
продължителността им зависи от времето за отстраняване на
аварията. Вероятно в обсега на площадките, остава място,
вероятно да не е в обсега на площадките. Колко най-далече
предвиждате, че може да стигне, ако не е в обсега на
площадките?
Атанас Атанасов: Понеже станаха много въпросите….
-Да отговорят…
Дона Пикард: Аз ще следя да отговорят. Нека все пак водещите
преценяват как да водят събранието, всеки може да се изказва.
Г-н Петров, вие казахте, че ще отговаряте.
Гражданин: Може ли да повторите въпросите, защото не се
чуват ясно.
Дона Пикард: Първият ми въпрос – Какво се случва с водата
във утайните ями, при възможност за наводнение, каквато е
предвидена в доклада? Вторият ми въпрос е свързан с изгарянето
на газ на факел, нещо което е изключително вредно. В световен
план, в момента има договореност между всички сондажни

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МЕРКИТЕ.

Отговор: В раздел І.5.1.2. Сондиране, част Сондажно оборудване. е
записано:
„След преминаване на технологичните срокове за зреене на бетона следва
изграждане на сондажната кула и разполагане на сондажното оборудване
съгласно чертежа Приложение І.5-2:”
Следва изброяване на елементите на сондажното оборудване и завършва с:
«Предвижда се изграждането на нова факелна уредба, която ще бъде
свързана към фонтанната арматура, когато бъде монтирана.”Факелът
съществува по времето на сондирането за около три месеца на година.
Предназначението му е, при неочаквани газопроявления, да отведе
излезлия от земните недра заедно с промивната течност природен газ на
високо и безопасно място. Времетраенето на това отвеждане е
незначително, свързано с времето за реакция на сондажния персонал и
затваряне на спирателната арматура.
В т. І.16.3.2.2. Организация и провеждане на защитни дейности при
затваряне на сондажа в случаите на нефтогазопроявления, на ДОВОС е
записано: “І.16.3.3.1. Повишаване на работното налягане над
лимитираното на вход на инсталацията:
•
отваряне на факела на инсталацията
•
притваряне на входа на газовите линии
•
уведомяване на ръководителя на обекта и лицата
свързани с ескплотацията на инсталацията и свързаните
магистрални”
В раздел І.3.1. Местоположение на сондажните площадки. Фази на
разработка. местоположението на факелното устройство е по – различно.
„Площадка П 1-1 в участък „Рогозина” попада в границите на ЗЗ BG
0000130 „Крайморска Добруджа” за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно по чл.6, ал.1,
т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. Тя е съществуваща и е
изградена при прокарването на сондаж Р-1 Рогозина. Не се предвижда
разширение на площта, освен изнасяне на факела на бесопасно разстояние,
извън ЗЗ BG 0000130 „Крайморска Добруджа” .”
От гореизложеното е видно, че факелното устройство се използва само за
предотвратяване на аварийни ситуации.
В рамките на всяка сондажна площадка ще се изгради утаителна яма с
размери 46м х 10м х 4 м и обем 1840 куб.м., покрита с 30 см. глинено

компании, които са големи и утвърдени, до 2050-та година да
има нулево изгаряне на газ на факел. Третият ми въпрос е
свързан, всъщност това, което е най-голямото притеснение на
всички. Без значение дали става въпрос за шистов газ и фракинг
или съвсем стандартни сондажи, тук си е записано, хората,
съвсем съвестно са си написали, че има възможно вредни
въздействия, ако има компрометирана задтръбна циментация и
са ни успокоили, че вероятно това въздействие ще бъде само в
обсега на площадките, ама вероятно, т.е., не е сигурно. Въпросът
ми е, ако не се случи само в обсега на площадките, докъде може
да стигне?
Петър Борисов:Може ли да отговорите там, как се случва в 10
дка. шест сондажа?
Дона Пикард:Извинявайте, нека само да изчакаме предните
Петър Борисов: Няма да ви чакам
Дона Пикард: Ще стане много бързо, ако свършим по този
въпрос и после преминем нататък.
Петър Борисов: Ние днеска ще ги приключим и без въпроси,
давай

Дона Пикард: Няма никъде в доклада описано, какви са преките
въздействия дори за два-три дни от изгарянето на факел. Това е
пропуск.
На втория и на третия въпрос не отговорихте?
Дона Пикард: Тоест източника на питейна вода не е ли тоя
интервал, за който Вие споменахте?
Дона Пикард: Тоест, Вие може да кажете с абсолютна
сигурност, че абсолютно няма никакъв шанс да стигне

покритие и платно от поливинилхлорид.
В ДОВОС е записано (стр.383) „Предвижда се естествен наклон на
площадката към утаителната яма, което гарантира събиране на всички
течности, без възможност за инфилтриране към почвения слой. От
всички страни на площадката ще се изгради обваловка, позволяваща
преминаване на превозни средства, без възможност за изтичане на
замърсени води.“
Отговор: Предвидена е конструкция на сондажите с полагане на плътни
тръби и изпълнение на задтръбна циментация във всички просондирани
интервали.
Раздел I.5. от ДОВОС.
Укрепване на сондажния ствол.
Укрепването на сондажния ствол е от съществено значение, както за
правилната експлоатация на сондажа, така и за щадене на околната среда.
Укрепването на просондирания сондажен ствол се осъществява чрез
спускане на обсадни тръби със съответния диаметър, подходяща якостна
характеристика и циментирането им по цялата дължина. Този метод е
доказан в практиката и се прилага десетилетия наред, както в България,
така и по света. Циментацията е метод, позволяващ напълно и трайно
отделяне на сондажа от околните земни пластове. Материалите,
използвани за циментацията са устойчиви на химическа и физична
агресивност на земните пластове. От десетилетия опит на сондажна
дейност в България, не се наблюдава нарушаване на плътността на
сондажната колона както от нормалната експлоатация, така и при
аварийни ситуации. Параметрите на обсадните тръби са дадени в Таблица
1.5-3.
Обсадните колони се циментират, като режимът на изтичане на
циментовия разтвор трябва да осигури максимално изместване на
промивната течност в затръбието на експлоатационната колона от
циментовия разтвор. Средства за осъществяване на това са:
• Осигуряване концентричност на колоната спрямо стените на
сондажа с помощта на подходящо разположени центриращи устройства;
• Употреба на подходяща буферна течност преди циментовия
разтвор;
• Осигуряване на такъв режим на изтичане на отделните
компоненти на циментацията (промивна течност, буфер, циментов
разтвор) в затръбието, който води до максимално взаимодействие на
компонентите с промивната течност и до ефективно очистване на стените
на сондажа от глинеста кора и полепнал шлам.

замърсяване, и не говорим дали ще има това замърсяване
достатъчна концентрация, че да навреди, на някой, на нещо и на
околната среда, но вие гарантирате, че не може да стигне, да
кажем на север, да мине границата с Румъния след 100 год. и да
стигне там, с 500 м. за 25 години е горе-долу толкова.
Атанас Атанасов: Дона, само да допълня нещо, тъй като на
предното обсъждане в Рогозина, жена която е работила на
площадката Ви обясни, че водата е била замърсена и че там
служителите на площадката са казали, че това което се е случило
там, остава вътре, до бариерата, не се коментира навънка. Това
свързано ли е пряко с тази много бавна скорост, която случайно
стигна до Рогозина, която е на 730 м. от площадката, а сигурно
сондажа за вода се намира на километри от площадката? Или
това просто ВиК са си направили някаква беля и са замърсили и
защо тези служители така са обяснили на тази жена? Тя е
работила на площадката, вие сте стояли в София зад бюрото,
нали, да уточним?
Атанас Атанасов: И са защитена зона
Атанас Атанасов: Вероятно е така, вероятно не е
Дона Пикард: Те нямаше да и кажат да си мълчи, ако е така.
Петър Гергинов: След като не съм бил там…..
Дона Пикард: Само за утайните ями да изчакаме отговора
Дона Пикард: Извинявайте, обаче ще възразя. Вие всички сте
хора изследователи и учени, които сте го писали този доклад и аз
имам много голямо уважение към науката, и науката в световен
план има не едно изследвания, които показват че след закриване
и ликвидиране на сондажите, между 5% и 15% от всички
сондажи, дефектират. И това не става въпрос само за
неконвенционални сондажи. Значи вие ще си заминете, т.е., не
вие, изпълнителите ще са си заминали, 14-те милиона, които са
им капитала, може би отдавна няма да ги има. Никой няма да
може да бъде хванат и преследван за ефекти за липса на 500 м.
или 5 км. или повече, никой не знае. Така че в тази вероятност,
вие продължавате да твърдите от началото, че има малка,
хипотетична, може да стане, може и да не стане. Нас това ни
интересува единствено, че има такъв шанс. Може да е 0.00001%,
ние сме категорично, че не можем да приемем абсолютно нито
един минимален процент. Това е! И в световен план е доказано,
че сондажите дефектират, в България също, има достатъчно

Отговор: Да, но всъщност водата се взема от сондажи и това е точката на
концентрирано вземане на водата, а в подземните води съществува
забавяне в порестата среда. Движението не се осъществява, както в
открити водоеми. Скоростта на движение е изключително бавна, заради
порестата среда и заради това, евентуални замърсители се задържат,
сорбират и разсейват с много голяма интензивност.
Движението на подземните води се осъществява в точно определена
насока. То не може да бъде разходящо, а се движи на изток североизток в
региона. Правени са разчети, а басейновите дирекции също правят
непрекъснат мониторинг и те не са установили замърсявания, които да се
придвижват площно или в големи разстояния.
Твърдението, че мътна вода течаща по водопроводната мрежа няма връзка
с ДОВОС.

данни. Един ваш колега на първото обсъждане в Рогозина
говореше как нямало данни, няма данни. Кой, къде пише, че има
данни, че е замърсил, че попаднали нефтопродукти във
водоизточниците на Плевен? Къде го пише? Никъде не пише,
ама ще съберем достатъчно доказателства и свидетели, които
още са живи и ще дойдат да го кажат. Извинявайте, значи
говорите хипотези, може ли да получа отговор за утайните ями?
Атанас Атанасов:Какво би се случило с утаителните ями
Дона Пикард: Да, при вашата хипотеза от доклада, че са
възможни наводнения по заливане на територията на обекта?
……
Дона Пикард: Какво би се случило, с водата в утайните ями?
Какво ще се случи с нея?
Дона Пикард: Да, разбира се, ние сме прочели всички. Значи
щом го държите и го пречиствате, не може да е чисто. Въпросът
ми е чисто технически, какво, къде ще отиде тази вода.
Представяте си това, което вие сте описали, наводнението,
залива площадката, водата, която е стояла на следващия ден,
къде ще замине? Ще се изнесе към пречиствателната станция?
Заминава някъде? Накъде ще замине? Ако искате да върнете
обратно слайда със зоните в Натура, там се вижда най-добре. Аз
ще ви кажа, къде ще замине. Имахте слайд със защитени зони.
Има едно суходолие, едно дере, което тръгва от Кардам, минава
през Александър Стамболийски, през Бежаново и отива право в
Румъния. Там ще отиват вашите води от утайните ями. В този
случай, понеже има такава вероятност, Вие, във Вашия доклад
правите огромна грешка и допуск, да не позволите на
оттатъшната страна, на румънските общности, да не разберат, че
и към тях може да има въздействие. И става нарушение или поне
отивате към нарушение на международното право и конвенцията
от Веспо, знаете я много добре, по-добре от мен, където сте
длъжни да кажете, че има вероятност, да кажете, че хипотетично
е много малка вероятност да има трансгранично въздействие.
Дона Пикард: Тогава пишете в доклада, като го правите, че като
дойде вашето наводнение, което сте предвидили на стр. 245, ще
залее цялата територия на площадките, ама няма да стигне до
водата в утайните ями, защото кажете на ямата и на дигите да
спрат водата и, че същите няма да бъдат въвлечени във водата от
наводнението. Иначе в момента този доклад, извинявайте, ами не

Местоположението на бъдещите площадки не попада във водни обекти, а в
ниви. Предвид спецификата на ландшафта, заливане на площадките е
практически невъзможно.

върви и когато говорим, за това, че нямало опасност от
замърсяване. .... Приключвам.

В раздел І.5.1.2. Сондиране., част Промивни течности. е записано:
„Промивната течност има множество функции по време на сондирането.
При сондажния процес промивната течност има функция да изнася на
земната повърхност скални частици (сондажен шлам), да охлажда и смазва
сондажното длето, да компенсира пластовото налягане на сондираната
скална формация с цел да се предотврати нежелано формиране и
проникване на флуиди (т.е. нефт, газ и вода) от тези формации в сондажа,
както и да предпази откритите (необсадени) стени на сондажа от
обрушване.”
За постигане на тези цели промивната течност е с различно относително
тегло при различни ситуации., което се постига с различно количество
бентонит (глина) и добавяне на химически вещества, посочени в
таблицата. Химическите добавки се делят на опасни и неопасни.
Максималната концентрация на опасните добавки е незначителна и е
както следва:
при преминаване на първия водоносен хоризонт – 0,2%;
при преминаване на втория водоносен хоризонт – 0,3%;
при преминаване на третия водоносен хоризонт (малм-валанжа) – 0,1%.
В раздел VII.1.2. Последваща преработка/третиране, на които се подлагат
минните отпадъци. Е описано подробно изграждането и ликвидирането на
утаителната яма.
За третиране на отпадъците от сондиране се предвижда на всяка сондажна
площадка преди започване на сондажните дейности да се изградят две
депа за минния отпадък - земно-насипен утаител /утаителна яма/ и депо за
складиране на скалната фракция на шлама.
Изграждането на сондажните площадки ще започне с отстраняване на
хумусния слой от площта на имотите, който ще бъде извозен до площадка
за депониране и съхранение, определена със заповед на Кмета на община
Генерал Тошево. Отнетият почвен хоризонт при изкопаването на
утаителните ями и депата за скалната фракция от шлам да се депонира по
границата на площадката там, където е възможно под формата на земен
вал (депо за незамърсени почви), така че да ограничи влиянието, което
биха оказали дейностите на сондажната площадка върху съседния
ландшафт, флора и фауна.
На сондажните площадки ще се изградят утаителни резервоари, дъното и

стените на които ще се покрият с 30 см. слой от глина. След това стените и
дъното на утаителните ями ще бъдат изолирани с дебелослойно
поливинилхлорид непропускливо покритие – фолио. Ще се използва само
покритие, което притежава необходимите сертификати от производителя и
гаранция, че може да се използва за изолираща система на депа.
Сондажните промивни течности са основно глинести разтвори. По този
начин трайно няма да се позволи инфилтриране на течности в почвения
слой.
В раздел VII. 10. Закриване и рекултивация на съоръжението за минни
отпадъци и на засегнатите земи, част Ликвидиране на утаителя за
промивна течност и шлам; е описано ликвидиране на утаителната яма.
• Скалните съставки на шлама от сондирането ще
се изгребат от утаителя и ще се използват за собствени
нужди при строителството на площадките, уплътняването
на полските пътища до площадките, газопроводите.
• След утаяване на глината от промивната течност,
горният слой от водата се изчерпва и се извозва до
пречиствателната станция за промишлено замърсени
отпадни води, съгласно сключен договор.
• Изчаква се максимално изпаряване на водата от
глинестия разтвор на промивната течност;
• Премахва
се
поливинилхлоридното
покритие на дъното на ямата и други
„пластмасови” пълнежи;
• Засипва се утаителя с предварително
депонираните земни маси при изкопаването му;
• Записват се GPS координатите на
утаителя;
• Правят
се
снимки,
показващи
състоянието преди и след възстановяването.
Вземайки под внимание, че опасните химични вещества в промивната
течност са под 1% и част от тях се предават на пречиствателна станция
заедно с водата след утаяване на глината, може да се заключи, че след
рекултивацията на ямата няма да има замърсяване на обработваемия
почвен слой.
Не може да се твърди, че подходът на поднасяне на информацията е
манипулативен

Синтия Недялкова: Това са 41 сонди, в началото на всяка,
значи.
Синтия Недялкова:41 сондажа сте писали, че ще има за 35
години..

Да, общия брой сондажи се предвижда да бъдат 41, като те ще бъдат
изграждани последователно, поетапно, а не едновременно.

Айдън Изетов Аязов: Роден съм в с. Спасово, израснал съм в
с. Спасово, продължавам да живея тук и искам и моите деца да
живеят, и мойте наследници също да продължават да живеят тук
в тая земя в тая златна Добруджа. Сега какъв ми е въпроса,
искам да ми отговорите когато, единия басейн съдържа обем
1800 куб. как ще предотвратите, едно такова форсмажорно
събитие, каквото се случва, в цикъла на природата, това е на 21
г., Има си цикли има на 7-14-21 години , вие сте по големи
специалисти вие може да отговорите . В Спасово пече слънце,
представете си един хубав ден, слънчев топъл летен ден, в
Генерал Тошево вали дъжд, тази вода от Генерал Тошево, през
деретата и Рогозинското дере тук, там където вие сондата заля,
и в дерето в Спасово дойде, пътят по който вие пристигнахте
това всичко беше залято с вода, кажете как при такова огромно
количество вода, вашите водоеми ще бъдат съхранени и ще
бъдат изолирани? Значи те ще поемат тази вода? Няма как да
стане! Вие разбирате ли за какво говорим, тука хората знаят
какво става в Добруджа.И не само това, аз имам още въпроси, но
искам да дам възможност на всеки един да зададе своя въпрос,
Така и съм тук да ви кажа една случка лично с мен, касаеща моя
бизнес, така да го нарека. Занимавам се с пчеларство. От 2002 г.
пчелина ми е беше на 3км. от вашата сонда, във гората. От 2002
г. там имам договор, за мястото със собственика на тази земя,
пчелите да бъдат там до 2020 г., но преди 3 г. аз се принудих да
изоставя това място и да прибера пчелите си в двора в
населеното място. Бях принуден господа от вас, сега ще обясня
защо. Когато сондирате, кога сте започнали, аз 10 г. съм бил там
и не съм наблюдавал следното: зазимени пчели вкарани зимата
спокойно в гората, там няма шумове, няма нищо, пролетта аз
започвам да работя с тях, когато вие започнахте да сондирате,
явно от вибрациите на земята има някакви вибрации, който се
предават на кошерите, и всеки февруари аз ги отварям пчелите, и
когато отворих, знаете ли какво установих, всички пчели бяха по
дъното на кошера пръснати, това не е натравяне. Пръснати по

Пчелите, както и всички останали домашни животни и културните
растения, са обект на контрол от друго Министерство - на земеделието и
храните и респективно от Българска Агенция по Безопасност на Храните
(БАБХ). Те не се контролират от структурите на МОСВ, и в тази връзка
според ЗООС, наредбите по ОВОС, ОС и ЕО, информацията за
въздействието върху тях не е обект на разработка на докладите по ОВОС и
ЕО. От страна на биологичното разнообразие, такъв обект са видовете и
местообитанията, основно от Приложения 1, 2 и 3 и 4 на Закона за
биологичното разнообразие. Екипът по ДОС и ДОВОС няма задължение и
компетентност да разработва оценки за въздействие върху домашни
животни и културни растения, което е в компетентността на органите по
фитосанитарен контрол и на ветеринарни лекари от БАБХ.
Въпреки това, доколкото многократно на обществените обсъждания беше
повдиган въпросът за въздействие специално на инфразвука върху
насекоми-опрашители, вкл. и върху пчели, екипът по част „Биологично
разнообразие“ в ДОВОС и по ДОС, който включва двама доктори по
ентомология, направи допълнителна справка, за този тип въздействие и
предоставя на заинтересованата общественост следния отговор по-долу.
Съгласно оценката за съвместимостта на ИП въздействието върху
насекомите, предмет на опазване в защитените зони (т.е. целеви видове за
ЗЗ Крайморска Добруджа), е незначително отрицателно. Може да се
допусне, че различни насекоми-опрашители (вкл. пчели) посещават
участъци от засегнатите от ИП територии. Тъй като те пребивават в тези
места за сравнително кратко време, през което събират полен и нектар,
евентуалното пряко въздействие върху тях е дори по-малко от това върху
постоянно живеещите в защитените зони насекоми. Изказани са съмнения
за възможни въздействия на инфразвуци, генерирани от сондажните
съоръжения по време на работата им. Изследванията на инфразвуците
върху насекомите са малобройни. Напр. Little (1962) изследва реакцията на
пчелите спрямо звуци в диапазона 35–4000 Hz. При честоти под 100 и над
2500 Hz не е установена никаква реакция (инфразвуци са трептения с
честота под 20 Hz, т.е. инфразвуците нямат ефект върху тях). При честота
между 100 и 2500 Hz пчелите реагират със забавяне или спиране на
движенията си. В тази честота попадат звуци, които хората възприемат със

дъното на кошера ще ви обясня какво представлява един кошер
зимно време.Това е пчелите се събират във куб, представете си
както е земята, най външна кора, вътрешна кора, по вътрешна и
вътре ядрото и топлят майката, и когато започнат тези вибрации,
то е като листата на зелето външния пласт пада, първи пласт
пада, втори, и т. н. , намалят докато остане ядрото, а то най
бързо се разпада. Така загубих за 2г. от 263 семейства изгубих
230 семейства. Точно за това продължих да се боря. Никъде не
съм го споделял, никъде не съм го казал. Имал съм проблем с
фермерите, но винаги сме стигали до консенсус. Допускат се
грешки, разбирате ли. Но на повърхността на земята винаги
грешките се оправят, но под земята не могат да се оправят, няма
как да се оправят. Връщам се към въпроса си Вие сами казахте
че тука Добруджа е като едно швейцарско сирене, нали така, има
джобове с вода, има джобове с въглища, аз така си го
представям, аз не съм специалист.Как вие ще гарантирате, че
тези обсадни тръби, който вие ни показвате, на теория всичко
звучи перфектно, аз мисля, че вие отдавна работите и колко
процента от това, което вие говорите, се допуска да не се случи
така както вие сте го писали. Реалността е малко по друга. И още
един въпрос и приключвам значи вие ще добиете само от
Рогозина само от този сондаж 1,333мил. куб метра газ, нещо
такова, да приемем няма значение. В природата законите, няма
как да ги промените, ще извлечете нещо вие от недрата на
земята, там трябва да запълните тези кухини с нещо, с какво. С
какво ще се запълни. Обикновено големите корпорации, думата
говори много неща, всяка една корпорация се стреми да влага
колкото се може по малко, а да извлича повече, иначе няма да е
така, нали така. С какво ще заместите тези празнини долу след
извличането на газта.
Доц. Ботьо Захаринов: Това, което искам да ви кажа за въпроса
ви, да не си представяйте, че това е някакъв голям обем или
кухина, пълна с газ, а микро пори в пясъчника като представете
си една гъба в училище, и в случая със сондажите, който правим,
боде се и поради това, че вътрешното налягане е по високо от
външното и от разликата в наляганията излиза газа. Естествено
като те се запълват от други подпочвени флуиди. Не бива да се
остава с впечатление, че ще останат някакви огромни каверни.

слуха си и са изключително често срещани както в заобикалящата ни
среда, така и в природата. Липсват други изследвания върху влиянието на
инфразвуците специално върху пчелите (Polajnar et al., 2014), но има
изследвания върху други насекоми. Mullen (1973, 1975) провежда
експерименти върху развитието на различни складови вредители. Авторът
установява, че мощни (120 dB) инфразвуци (10 и 18 Hz) на късо разстояние
от източника имат отрицателен ефект върху развиващите се ларви на
третираните насекоми. Експериментите са направени в инфразвукови
камери. Трябва да се отбележи, че въздействието е отчетено при
разстояние няколко сантиметра от източника на звука. С увеличаване на
разстоянието звуковото налягане значително намалява и не се очаква
въздействие. Съпоставяйки експериментът с евентуално въздействие
върху насекоми-опрашители вкл. пчелите, такова би могло да съществува
само върху пчелни кошери, тъй като в тях има развиващи се ларви. За да
има някакво въздействие, кошерите би трябвало да се поставят съвсем
близо до източника на инфразвук, на около 0,5 м от него. Т.е. изказаните
предположения за такъв тип въздействия са напълно неоснователни и
спекулативни. Съмненията, че намаляването на насекоми-опрашители
(вкл. пчелните семейства) може да доведе до загуби за
зърнопроизводството, са още по-неоснователни, тъй като културните
житни растения са изцяло анемофилни (ветроопрашвани). Това означава,
че техният полен е достатъчно лек, за да се разнася от вятъра и не е
необходим животински опрашител. В заключение може да се каже, че
реализирането на ИП няма да окаже ефект върху насекоми-опрашители
(вкл. пчелните семейства) в района. Не съществува пряк механизъм, по
който това би могло да се осъществи. Предлагаме на всички
заинтересовани граждани и организации да се запознаят със следните
научни публикации за влиянието на инфразвука върху насекоми:
Little, H. F. 1962. Reactions of the Honey Bee, Apis mellifera L., to Artificial
Sounds and Vibrations of Known Frequencies. – J. Ent. Soc. Am. 55: 82–89.
Mullen, M. A. 1973. Low frequency sound affecting the development of the
Indian meal moth. – J. Ga. ent. Sot. 8: 320–321.
Mullen, M. A. 1975.Infrasound retards development of Tribolium castaneum
and T. confusum. – J. stored Prod. Res. 11: 111–113.
Polajnar, J., Eriksson, A., Lucchi, A., Anfora, G., Virant-Doberletc, M.,
Mazzonia, V. 2014. Manipulating behaviour with substrate-borne vibrations –
potential for insect pest control. – Pest Man. Sci. 71: 15–23.
Ако наистина има намаляване на броя на насекомите опрашители (вкл. и
пчелните семейства), макар че това поради изброените по-горе причини не

може по никакъв начин да се отрази на произвежданите в района на
основни земеделски култури (с изключение на слънчогледа), причините
трябва да се търсят в употребата на пестициди, към които те са особено
чувствителни. Въпреки че е извън обхвата на процедурата по ОВОС,
доколкото и в хода на обществените обсъждания, многократно беше
поставян въпросът за наличие на евентуално въздействие на проучванията
и добива на газ върху пчелните семейства, възниква въпросът дали има
подадени сигнали до отговорните контролни органи (БАБХ) и ако има
какви са техните заключения? Предполагаме, че на заинтересуваните от
здравето на пчелните семейства граждани, им е известно, че съгласно
Заповеди № РД 11-659/27.03.2017 г., № РД 11-657/27.03.2017 г и № РД 11658/27.03.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и през настоящата
2017 г. област Добрич е сред 16те области в странната, с разрешена
употреба за защита на земеделските култури на следните пестициди, които
са от групата на неоникотиноидите, които са с доказано отрицателно
въздействие върху пчелните семейства: Пончо 600 (активно вещество
клотианидин); Крайцер 350 ФС (активно вещество тиаметоксам);
Сийдоприд 600 ФС (активно вещество имидаклоприд). Дебатът за
използването на тези вещества в земеделието е активен на ниво
Европейски съюз, както и доведе до протести на пчеларите в страната и
през настоящата 2017 г. И отново извън процедурата по ОВОС си
позволяваме да апелираме към заинтересованите от здравето на пчелните
семейства граждани и организации да насочат повече активността си в
тази посока, отколкото към проучванията и добива на газ, за които няма
никакви публикувани данни да оказват каквото и да е въздействие върху
пчелите.
Айдън Изетов Аязов: Ако говорим на молекулярно ниво първо,
което обяснихте с отговорите, ни отклонихте от въпросите. Аз не
казах огромни пространства, там ще се извлича газ, тя може да
бъде от природата. В природата, като вземете нещо от някъде,
там веднага застава друго. Вода, защото там в под и над слоевете
където вие ще добивате газ, там има флуиди и направо си е
питейна вода. Говорим за питейна вода. Защото 75% от земното
кълбо е вода, нали така, до тука всичко е окей, но от тези 75%,
мисля, че само 5% могат да се ползват от човечеството, да
оцеляване говоря. А част от тази вода се намира точно под
краката ни. На каква дълбочина се намира питейната вода.
Вероятно вие сте я изследвали.

В района има три водоносни хоризонта, като най дълбокия водоносен
хоризонт, завършва около 950м. Водите намиращи се в продуктивната
зона не са питейни, тй като са силно минерализирани

Айдън Изетов Аязов: Тя е флуид, и се е образувала с течение
във времето, като се е промъквала през процепи и пукнатини и
цепнатини, и изпълва празното пространство, за да не е
Добруджа пустиня, от тези слоеве, както природата ги е създала,
Филтрирала се е от морето и е запълвала цепнатини и пукнатини.
47.07 Ето за това сме се събрали. На мене ми е пределно ясно, че
ние нищо не можем да променим, защото интересите са
движещата сила, народът има интерес да не замърсява околната
среда, под земята, над земята, околното пространство, а във ваш
интерес е нещо, нали някаква парична единица. А всичко е
основано и произлиза от народа. Разбирате ли какво ви говоря,
всичко е построено върху народа, дори един човек или трима, не
са съгласни с това нещо, аз мисля, че това трябва да е умножено
по 1мил. и ще излезе повече от някаква корпорация да добива газ
тук.
Гражданин: Нека да дойдат собствениците. Защо ги няма?
Атанас Атанасов: Още 30 г. напред ще имаме работа.
Владимир Начев: Екипът ви, който е изготвел този ОВОС, кой
му плаща. Кой? Кой заплаща ОВОС? Понеже казвате, че вие не
сте представители на фирмата, кажете на хората, кой заплаща
ОВОС, доклада? Кажете, да ви чуят хората, кой?
Петър Борисов: Тогава на база на какво ги правите тези
заключения, на опита, на наблюдения, на нещо доказано, на база
на какво? Аз мога да ви кажа, че ОВОС-а ви греши, тъй като
всички гледаме в интернет по клиповете, какво се случва в
Тексас и във Вашингтон. Нали така?
- Няма Вашингтон….
Петър Борисов: Ама никъде не пише, че за напред няма да
ползвате технологията. Въпросът остава отворен, и може да
ползвате и друга технология, което ни води на мисълта, че
лъжете.
- Към момента има мораториум върху използването на
фракинга.

Няма конкретен въпрос, само констатации.

Въпросът за заплащането на специалистите няма отношение към ДОВОС.
Връзката със Тексас и Вашингтон, САЩ са несъпоставими с разглеждания
случай, предвид неизяснената технология използвана там.

Никъде не се споменава за възможността за използване на други
технологии, а за невъзможността от използване на конкретни такива: „
Методът на сондиране, който ще се прилага при прокарване на нови
сондажи в находище „Спасово“ ще бъде конвенционален, при който не се
прилагат технологията на хидравлично разбиване, хидравличен удар,
хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг.
“РУСГЕОКОМ БГ” ЕАД няма да нарушава забраната за прилагането на
технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и

Петър Борисов: Две думи, ако всичко се движи по план. Това
сме го пропуснали. В момента обсъждаме този 0.01%, който каза
госпожата, ако се спука тръба най-общо казано, ако ви прелее
преливника. Има клипове, да видите, как идва водата в Спасово,
хубав, слънчев ден идва вода, залива дерето. Питайте, Кардам
87-ма година, какво се случи. Единия ви сондаж се намира горе,
в Калина, знаете ли къде е? Над дерето, на Сираков, където е
водоносната зона на Спасово. Това знаете ли го? Кой го прави
този ОВОС? Вие по какво сте специалист госпожо?
Петър Борисов: От кой университет сте госпожо? Професор по
какво сте?
Петър Борисов: Лесотехническия институт не се занимава с
почвознание. Вие сте професор по? Да, Вас питам? Кой е минен
инженер?
- Той независими, той къде отиде?
Петър Борисов: Няма минен инженер. Екология?
- Няма я еколожката.
Петър Борисов: Това е все едно да седна аз да ви напиша един
ОВОС, срещу 100 000 лв. или колкото там плащат, не знам. Със
същия успех мога да ви го напиша, даже по-добре. ОВОС-а ви
отпадна.
Димитър Катранджиев: Аз искам да се обърна към нашите
съселяни тук. Всичко това, което става е заблуда на вас, да
знаете. Ние сме стари хора, вече заминаваме, но да мислят
нашите внуци и пра-пра внуци. В това отношение, предлагам,
към кмета на община Тошево и всички други кметства, които са
в общината Тошево, да се направи референдум в района на
цялата Генерал Тошевска община и да кажем да или не и да

нефт на територията на Република България, наложена от Народното
събрание с Решение от 18 януари 2012 г., обн. в ДВ, бр. 7/24.012012 г.,
изменено с Решение от 14.06.2012 г., обн. в ДВ, бр. 47/22.06.2012 г.“
На стр. 126 от ДОВОС е описан метода на добив – „Добивът на газа се
осъществява чрез понижаване на налягането на забоя на сондажите,
което предизвиква приток на газ през перфорираните отвори в
интервалите 1 084 – 2 700 метра индивидуално за всеки сондаж. Използва
се пластовата енергия чрез традиционни методи. Не се предвижда
хидравлично напукване на пласта и нагнетяване на вода с химически
реагенти.““

В изявлението се говори за шистов газ. В ДОВОС изрично е записано, че
няма да се добива газ от шистовите формации.

защитаваме този референдум. Аз съм сигурен, че над 90%, даже
и повече, хората ще бъдат за това да не се прави това сондиране
тук и да се ползва този шистов газ. Що се касае до тази вода,
която тук ни заблуждават, че е. Аз не знам тази вода, която
излиза оттам и тя се разлее, нашите почвени, подпочвени води,
които пием, да знаете всички само сарматски води са. Ние
нямаме сондажи дълбоки. Спасовски район тук, Тошевски
район, това са кладенци на 120-150-180 м. Това веднага ще се
замърси, да не казвам и тогава не знам от кой ще ни прекарват
нова канализация, като вече 27-30 години никой не обръща
внимание, само правят аварии и т.н. Няма кой да докара друга
вода. Помнете ми думата, че тогава ще взимате вода вече само
купена от магазини, а няма да има и такава. Защото Хасково, на
Хасковски район, кой днес помага? Никой. Даже държавата не
може да помогне в това отношение, а камо ли тук, един район в
Добруджа. Златна Добруджа, да знаете. Тук се произвежда найхубавото зърно, най-чистото зърно, хранила България. Дайте я
на Румъния. Казвам така, защото само преди 1 месец, знаете, с
Натура 2000, как се говори за Каварна, за Черноморска
Добруджа, колко земи на хората, над 50 000-60 000 дка. земи
няма да се обработват. Тук ще бъде още по-зле, затова ви
казвам, по-добре да минем към някоя друга държава и там да
защитим своите права и те ще вземат друго решение. А тук, че
някой искал да произвежда шистов газ, по начин, който се
отхвърля от други държави, ние ще кажем, да, така че моля ви?
Всички: Не, не, не
Дорина Чемширова: Защо не се представите, както всички
останали? Пак се криеш на втория ред. Защо те е срам да се
представиш? Първо се представи на хората, къде работиш, кой
ти плаща заплата и тогава вече нататък.
Петър Борисов: А сондирали ли сте някъде?
Петър Борисов: Искате да се изравним с вашите, така ли? Там
да взимате 65, тук да вземем 55, така ли?
Павлин Чимширов: Русгеоком, за пръв път влизат тук, за да
правят сондаж. Нямат никакъв опит! Кажете го това на хората,
че ни използват тук за опитни зайчета.
Атанас Атанасов: Кои са тези компании?

Въпросите са твърде лични и не показват отношение към ДОВОС.

Няма връзка с ДОВОС.

Кой е изпълнителят?
Атанас Атанасов: Тези работи на предишните събрания не ги
обяснихте. Сега ги измислихте да ги обяснявате тези неща.
Имаха време да помислят.
Атанас Атанасов: Как да не е вярно. Аз съм присъствал на
всички събрания и знам какво сте говорили
Синтия Недялкова: Искам да попитам. Понеже стана въпрос за
г-жа Анка Петкова. Имате ли нещо общо с „Дайрект Петролиум
България”? Предполагам да.
Синтия Недялкова: Изказване на Красен Станчев, знаете кой е,
той е ваш, в бизнеса с неконвенционалните методи. Шеврон, тук
няма да чета, имаха неблагоразумието да кажат, ще добиват
шистов газ, но другите договори, слушайте чета: „Другите
договори са за същото нещо, но юридически няма термина
хидравлично напукване.”, казва Станчев, „т.е. само една
компания има забрана, а останалите си работят”. Тоест, в
Плевенско се работи и тук искате да работите. Става въпрос за
„Парк Плейс енерджи”, другите две има предвид и „Дайрект
Петролиум” и т.н.. Искам да кажа и още нещо на хората, да
знаят, защото вие се скъсахте да им обяснявате, че няма да
добивате шистов газ. Тук шисти няма, но има въглища.
Въглищата се намират в същата зона, в която вие ще сондирате –
2200-2300 м. Искам да попитам, вие, г-н Мерачев, защо не е днес
тук? Той беше сондьора, който обясняваше. По каква причина гн Мерачев днес не присъства?
Синтия Недялкова: Той къде работи г-н Мерачев?
Атанас Атанасов: А защо се представи като експерт в първите
срещи? Има го на записите.
Синтия Недялкова В качеството си на какъв беше участвал на
първите срещи?
Атанас Атанасов: Като независим.
Значи стигаме до извода, че сте лъжци!
Синтия Недялкова: Г-н Мерачев работи ли в Овъргаз?
.
Атанас Атанасов: Т.е. в Овъргаз. Собственика кой е на
Русгеоком?
Синтия Недялкова: Откога работи в Русгеоком? И не е ли
ходил като представител на Овъргаз в Хърватска, в Босна, да
сондира?

Въпросите са насочени към теми незасягащи ДОВОС.

Синтия Недялкова: Защо задавам този въпрос.
Синтия Недялкова: Да и в тази връзка искам да попитам и да
кажа на хората и с това ще приключа, без да им чета страници,
че много хора извадиха, аз не съм, защото не съм имала време,
извадиха връзка на Русгеоком с Овъргаз. Категорично, чрез
Мерачев и не само. Г-н, кажете го на Овъргаз, да, Сашо Дончев,
се явяваше координатор заедно с Овъргаз на проекта за
въглищна газификация. С две думи, какво представлява
въглищната газификация, още по-ужасно нещо от шистов газ.
Защото хората се стреснаха от шистов газ, кълнат се че няма
шистов газ. Няма, наистина. Няма шисти, но има въглища.
Въглищната газификация представлява, за хората, които не
знаят, подпалване на въглищата, отравяне на водите, защото това
нещо, пепел, жегата в реактора е на 2700 м., пропадане на земни
пластове. Бях на тази конференция, където координатор е
Овъргаз. Това са 5 европейски държави, които са направили
проекта, ще ги намеря да ви ги цитирам – Университет Лисабон,
Нашия, Английския, Въглища и стомана в Германия и т.н., дали
не са и 7, но експеримента ще се извърши тук, в България и
координатор е Овъргаз. Това нека да го знаете, така че те няма да
добиват шистов газ, а ще добиват въглищен газ и жална ни
майка. Тогава има пропадане на пластове, тогава има отравяне
на водите, тогава има загряване на почвата, която ще заври и ще
излезе, така че или- или.
Димитър Господинов: Казвате, че ще изкараме Милион и колко
кубика газ. Знаем, че водата не се компресира, нали така, газа
само се компресира и е в тези пукнатини и там каквито неща се
мъчите да изкарате, че има пясъчник. Значи, вие ще махнете
милион и нещо кубика газ и на негово място, ей така, ще изскочи
някаква вода от някъде, а пък къде е била тази вода досега, не е
ясно.
Атанас Атанасов: Тя няма ли да освободи място водата после,
като влезе там?
Димитър Господинов: Щом като не е компресирана, тя си стои
някъде, нали така? Откъде дойде тази вода и какво остава на
нейното място, след като дойде оттам?
Айдън Илязов: Имам един въпрос, след като спадне налягането,

Изказано лично мнение. Няма връзка с ДОВОС.

Няма конкретен въпрос, мнение, препоръка към ДОВОС.

това причинно-следствено…..
Димитър Господинов: Един балон като му спадне налягането,
какво става?
Айдън Илязов: Ще окаже някакво влияние, нали така?
Причинно-следствено влияние на земните пластове. След като
изпуснем от един балон, както каза господина, налягането, какво
се получава? Какво ще се случи по-нататък?
Константин Куртев: Много кратък въпрос имам, съжалявам, че
ще ви отнема малко време. Питам това, вие сте господа, учени,
по поне 5 години и нагоре оттам вече, професор и т.н. И съм
много доволен, че тия момчета се хвърлиха и са толкова
интелигентни и ви опонират, Те трябваше за половин час на тоя
екран, да станат инженери, професори и да могат да ви опонират.
Аз няма да смея да влизам в тая сфера. Вие влизате и виждате
там, Йордан Йовков, какво пише. Той пише само за селяни и за
земеделие. Заповядайте при тия селяни, те са много
гостоприемни, не са такива остри. Те просто се страхуват и не
знаят, какво ще се случи. И ви казвам, че добре е да не идвате
със сондите. Елате с пушките - на лов, елате с лодки - на море,
ако искате инвестиции в земеделие. Тука това е, от време оно.
Оставете тия сонди, заповядайте, ние сме много гостоприемни.
И ще ви кажа доказателството. Без да навлизам във вашата
сфера, научна. Не мога, за половин час, аз толкова не съм,
свалям шапка на момчетата, захапаха и много неща им са ясни,
явно са интелигентни. Като има толкова разработки, от толкова
години, в Плевенско. Тук има хора, които помнят, че имаше
ДЗС-та. Ами там половината народ, може и да има някои да са
останали от тука, от тия хора, си бяха от Плевенско. Като
толкова ще има работни места, защо хората тогава, когато тогава
там се дупчеше, от време оно се дупчи там в Плевенско, идваха
тука да търсят в земеделието работа? Значи нашето земеделие е
нещо, което може да покрие много работни места, да даде много
продукция. Мисля, че е просто излишно и малко рисковано,
колкото и малък да е риска. И хората от това се страхуват. И
след като имат друго препитание, достатъчно добро от векове, не
от турско, а от Римско време, това препитание, да рискуваме
нещо да стане, мисля, че е излишно. Да не говорим подробности,
как и какво става. Аз не мога за половин час да отида на нивото
на професор.

Константин Куртев: Нямам нищо против. Ние сме на
обсъждане. И сме да говорим. Аз съм един от присъстващите,
един от хората, които се е родил и израснал тук. Един от хората
които се препитават тук, от тези земи. Казвам моето мнение,
лично и другите го чува. Ако смятат, че не съм прав, нека
опонира някой или вие. Казвам си мнението. И ви казвам, добре
дошли, с пушки и лодки, сондите ги оставете.

Няма конкретен въпрос, мнение, препоръка към ДОВОС.

Стойко Стойков: Моите дядовци, прадядовци и още по-назад са
от Спасово. След като приключих трудовата си дейност, съм
пенсионер. В Спасово живея. Искам да попитам господата тук,
каква ще бъде ползата за село Спасово, ако вие, въпреки всичко
започнете разработка. Нещо за Спасово ще има ли? Какво
Спсово, за общината? Ето я общината, няма средства, дори няма
улица, която да не е поне на 50 пъти пробита само от ремонти на
водопроводната мрежа. Предвижда ли нещо вашата програма?
Вие ще вземете милиони, милиарди левове от тази инвестиция
вашата, а какво ще дадете на селото?
Ще ни измахат оттук, ще изгонят хората.
Пепа Рашева: 1%. Концесионното възнаграждение е 1%,
пояснете, това е 50% от този 1%!

50% от бъдещото концесионно възнаграждение, ще бъде за общината.
Няма конкретен въпрос, мнение, препоръка към ДОВОС.

Борисов: Като си отворите на чешмата кранчето, вместо вода ще
тече газ.
Сашка Лазарова: В селата? Кой от село може да инвестира в
дома си?
- Те пътища не останаха.
Гражданка: Един възрастен човек, с пенсия от 200 лв., не може
да инвестира в къщата си, да я газифицира.
- Защото самата инвестиция е 5000-6000 лв. Той няма са има
живот да си я възстанови човека.
Сашка Лазарова: И после, тази газ с какво ще се плаща? С 200
лв. пенсия? Ако ще е безплатно, ще го направим всички.Явно
няма да се плаща?
Димитър Господинов: Не 50% от възнаграждението, ами да
кажете, при доказания добив в Рогозина, който е около 1 000
000, ще е толкова пари концесията и с толкова ще се намали
газта.

Твърденията нямат връзка с Доклада ппо ОВОС.

Гражданин: Не ви щем парите, да знаете, искаме да сме с чиста
природа.
Атанас Атанасов: Искам да обясня, защото присъствах на
всички срещи, без тази, на която почина нашия съгражданин.
Там не можах да дойда. И понеже слушам, за какво се говори,
искам да доизясня на хората, това което говорим, като очаквани
проходи от вас и какво ще се случи. В момента на 200 000 дка.
земеделска земя, от този район, на блок Спасово, хората
получават по 80. лв. средно слагам рента и това са 16 000 000 лв.,
на година. Ще бъде концесията, ако бъде 40 000 000 лв., както
вие твърдите за 35-годишен срок, ще бъде на година 571 000 лв.,
които ще влязат в общината и аз твърдя, че те няма да са
достатъчни да се оправят пътищата, които ще се разрушат за
това. Срещу 16 000 000 приходи от земеделие, ако тези хора
замърсят водата ни, почвата ни, всичко. Няма да имаме
земеделие. Няма кой да работи земята, няма кой да плаща ренти.
И вода няма да има за пиене.
И хора няма да има.

Твърденията нямат връзка с Доклада ппо ОВОС

Георги Зурначев: По стечение на обстоятелствата работих
малко на сондата. Посред нощ, потънала сондажна глава, вътре
се наливат 5 тона киселина. Пет тона киселина! Плюс това
мястото за пречистване. Когато валяха напоследък дъждовете по
100-150 л./кв.м., в рамките на половин-един час. И какво
правим? Така че, братя българи, да го направим, както го
направиха румънците. Господа, съжалявам, но тук нямата
работа!

Твърденията нямат връзка с Доклада ппо ОВОС.

Пепа Рашева: Вашият доклад е само теория, на практика преди
няколко години, когато съм идвала съм тук в Рогозина, със
Синтия и някой наши колеги, отидохме и успяхме да вземем
малко вода от една от водните шахти. Синтия занесе тази проба
във Варна в лабораторията, да я изследват, защото тя беше
наистина мазна от нефт, бензин и масла, и такива истории,
видимо много мръсна вода, и нивата беше залята, само като са
видели името, кой подава за изследване, изкараха водата чиста,
годна за пиене. Значи това е контрола в България. Четири пъти
ли 40 пъти ли ще вземате проби такива ще бъдат винаги

Твърденията са несъстоятелни и нямат отношение към оценката на
въздействие върху околната среда.

изследванията и те ще показват, че водата е чиста, а тя не е.
Йорданка Раимова: Жител съм на с. Спасово и имам едни
такива 15 декари, за които получавам рента 80лв. След като
евентуално, нали държавата вземе решение, за всички хора като
мене с малко земя. Какво ще се случи? Значи, всяка година ние
си получаваме рентите, вие какво ще ни дадете? И още един
въпрос тази земеделска земя 37 дка, която вие я купихте с какъв
статут е сега? Какъв е статутът на тия 37 дка? Как сте го
променили? Какъв е статутът в момента? Искаме да знаем, за да
знаем тази наша земя с какъв статут ще бъде?
Йорданка Раимова: Аз отново вземам думата. Не оспорвам тези
закони, аз съм проста, и не съм запозната с тези закони, от
човешка гледна точка в момента има тонове бетон в тази
земеделска земя, дефакто тя не се използва за чисто земеделие,
напротив, виждате тя пречи на пчелите в момента, яз също имах
5 кошера, но в момента нямам нито един. След като дойдоха
инвеститорите и започнаха да дупчат. Така, значи от човешка
гледна точка, тази земя се води земеделска и в момента не носи
никакви приходи на общината, но се ползва за някакви развития,
за някакви планове. Защо в момента, когато ще вкарвате толкова
в Общината, някакви пари, защо не сте вкарали никакви още.
Нали в момента разработвате все пак, тая земя, и не сте и
сменили статута, за да не плащате нищо.
Борис Борисов: За кон. Как добре го казахте. За кон.
Йорданка Раимова: Значи идвате с големите обещания, не
вкарвате една стотинка в Общината, а я ползвате с години тази
земя и я замърсявате. И си правите сметки и планове.
Борис Борисов: Не госпожо, за хляба ни говорите, за нашия
хляб.
Айдън Изетов Аязов: Може ли последните 30г. Спасово да го
няма на картите. За Спасово, се сещат освен за изборите,
Спасови винаги е някъде, вие виждате какво е селото. Ние си
говорим за хляба, това ни остана на нас. Да си го произвеждаме
и да се препитаваме, а вие искате да ни вземете и това.
Цивилизацията е започнала от чистата земя и природа, чистата
вода и сме дошли до ден днешен. Срамота е за човешките
същества, като ЧО-ВЕ-ЦИ. Нали, ако разбирате какво означава

Изпълнява се договор за търсене и проучване, той се изпълнява върху
земеделска земя и тази земеделска земя и ако не се докаже запаси на газ,
тази земеделска земя, трябва се рекултивира и да бъде върната отново за
земеделска. Ако се подпише концесионнен договор, тогава трябва да се
промени предназначението на земята, преди да се започне първото
сондиране. Изготвя се проект, който трябва да се одобри по законите на
България. След като приключи добива, площадките се рекултивират и
земята отново става земеделска. След рекултивация.

Няма конкретен въпрос касаещ ДОВОС.

тая дума, ние не живеем в гората, срамота е въобще да
обсъждаме такъв въпрос със вас. Вие сте хората, който трябва да
ни кажете, тесни специалисти, широки, няма значение. За мене
народът е широкият специалист, защото той живее на тази земя,
а вие сте тесни специалисти, и хората който са ви обучава ли в
образователната си схема. И в един момент излизат и
продължавате да ни обяснявате, че ние нямаме идея и нямаме
виждане. И господина става и казва 50% от какво, владеете
много добре риториката и психиката на народа си мислете вие.
Но народа е буден.
Дона Пикард: Извинявайте, за секунда имам още един въпрос.
За закона сте много прав и едно от нещата, който прави
впечатление, е че вие се много придържате към нормите,
законите и т.н., обаче тука вашият доклад показва, че вие
всъщност не ви интересуват наистина вредите, а държите да си
спазите законите и нормите. Цитирам нещо, което е фрапантно в
доклада ви изпусканият въглеродният двуокис от 4 800куб. м
на час цитирам: Няма норми за допустими емисии на изпускания
въглероден двуокис, т. е. вие ще си правите каквото искате, може
стига да не нарушаваме законите колегата каза , че всъщност
законите се правят за тези, не за нас, затова ние трябва да си
браним земята.
Въпросът ми е правен, мисля, че имаме юрист - при
приключване на концесията, ликвидиране на сондажите, нали
след 10-15г. , установява се вреда. Кой ще носи отговорност.
Гражданин: Как не ви срам. Вие нали сте от фирмата. Вие сте
като орлица, над орлета бе хора, вие ги защитавате до такава
степен, че не ви срам, кой иска, Защо е тая охрана? Не ви ли
срам. Хората задават въпроси, а охраната се намеси, че ги
снимат, искат да ги бият. Лъжете хората тука. Колко хора ви
казаха тази вечер, че вие сте юди. Юди.
Борис Борисов: По ОВОС?
Борис Борисов: Знаете ли как погребват предателите в
Сицилия? С отвора уста и пари в нея. Така и вас да погребат.
Дона Пикард: Учила сам.
Дона Пикард: Не говорим за въглеродния двуокис, който се
отделя в околната среда от хората, по естествен път, а говорим за
парникови емисии от индустриални производства, за това

Предвижда се изпускане на въглероден диоксид до 4800 м3/ч, "тъй като
няма норми на допустими емисии за СО2 по Наредба № 1 от 27.06.2005 г.
за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на
емисии

говорим.
Дона Пикард: Като говорим за местните планове за развитие и
стратегията на България там има включена енергия от зелени
източници- ветро- енергийни паркове.
Доц.д-р Паунка Божинова: Явно смятате, че излъчват много
зелена енергия, тези ветро – генератори.
Дона Пикард: И затова няколко дупки да ни добавите, че много
се развиваме добре.
Айдън Изетов Аязов: Ние трябва да си отговорим на един
въпрос днес, ще окаже ли някакво въздействие 1грам въглероден
двуокис, диоксид, сяра, няма значение какво е, или който, и да е
от Менделеевата таблица, ще окаже ли някакво влияние върху
околната среда. Вие като учени трябва да ми отговорите. Като
пуснем 1 молекула въглероден двуокис имаме влиянието на една
молекула в залата.
Доц.д-р Паунка Божинова: Вие като дишате, не издишвате ли
въглероден двуокис?
Дорина Чимширова: Дишаме, ама ние не сме сонди.
Дона Пикард: Ние сме хора, и ние в момента не ви питаме, за
това.
Петър Борисов: И ние разбираме от фотосинтеза. Като сме от
село, кво, мислете, че ядем доматите с колчетата ли? Не ме
подценявайте. Повече образование имам от вас. Разберете! И
Милен иска да каже нещо.
Милен : Не ща сонда
Петър Борисов: Не ще сонда момчето има 2 деца.
Димитър Господинов: На едно от обсъжданията, казахте, че ще
пробивате през пластовете до 2700м. дълбочина, забивате в
пясъчника, след него или по надолу? Въпрос?
Димитър Господинов: Преди или след газа?
Димитър Господинов: Нали пясъчник търсим
Димитър Господинов: С куршуми АКА 47, не съм ходил в
казарма, по примерната схема, която ни показахте, на сондажа е
наклонено насочен, Нали така?
Димитър Господинов: Ще пробиете бетона, и газа сам тръгва,
нали така? Тече газа и там 1 мил. куб. изстича.
Петър Борисов: Разберете, природата празни дупки не търпи.

Предвижда се изпускане на въглероден диоксид до 4800 м3/ч, "тъй като
няма норми на допустими емисии за СО2 по Наредба № 1 от 27.06.2005 г.
за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на
емисии.

В ДОВОС многократно се споменава, че сондажите ще достигат
дълбочина до 2700м.

Трябва да се запълни с нещо. Каже те че ще се запълни с водата.
...... Някой знае ли това чудо какво е.
Айдън Изетов Аязов: Кой каквото ще да казва тази фирма е
добивала само в чужбина.
Защо нямате сайт и един клип да се върти там, да разяснява, до
колко е опасно или не, и тази фирма е добивала еди къде си и
еди къде си газ.
Дона Пикард: Имаме становище от МОСВ, че не може да се
докаже вредата, т. е. , че не може да се проследи вредата.
Дорина Чимширова: А защо казвате, че няма вредно
въздействие върху околната среда. Кой го доказва.
Борис Борисов: Кой е контролиращият орган, който
контролира, че ще се използва точно тази технология, а няма да
се използват други технологии, който са доказали вреда във
времето.Кой е контролиращия орган на место? Не от вас, не от
вашата фирвата, а от държавата.
Дорина Чимширова: За същото РИОСВ ли говорим, което ви
даде положителна оценка?
Борис Борисов: Говорите за държавата, която осъществява
контрол със своите експерти и т. н. , това е държавата, а какъв
контрол ще имате вие лично на место от специалисти- експерти,
не независими? Който да са на държавна служба, не говорим за
документация, а тук на място, това ли правите вие или не?
Защото в момента аз твърдя, като не специалист, аз усещам, че
там продължава да се работи, усещат хората, пчелите и аз затова
не ви вярвам, че няма да има факинг. Пак задавам моя въпрос на
място, на площадките, на сондата, кой ще контролира. Има ли
такъв човек или орган, който ще контролира?
Колчо : От три седмици работя на 500 метра, въздушно от
сондажа, защо 4 взрива се чуват под земята, случайно ли е това?
Земята се тресе и се чува. Точно от там се чува. Съпругата ми го
усетила в читалището на втория етаж и ми каза „ да знаеш
днеска имаше земетресение”, имаше, ама цървули имаше, аз бях
до сондажа. И зная. Не ми се смейте госпожо. Точно така.
Обяснете ми от къде дойдоха тези взривове, нали не ни мислете,
че сме от 19век и не разбираме нищо. Какво става не знам. Ето

Няма връзка с ДОВОС.

Подписването на договор за концесия, от едната стана е държавата, а от
другата фирмата. Държавата, като страна по договора, чрез звеното си за
контрол в МЕ, осъществява контрола на всички процеси, който ще бъдат
извършвани и който сега се оценява въздействието върху околната среда
на тези процеси, от една страна, от друга срана за всяка операция се
разработва програма, и съответния документ, която без тяхното
съгласуване не може да бъде приложена. След това РИОСВ също е
контролен орган по тази процедура. БДЧР също контролен орган, по
отношение на малм валджинския водоносен хоризонт. Т. е. от едната
страна стой държавата, със съответните нейни експерти и регионални
звена, а от друга срана стои инвеститора. Както и Общината може да
осъществява контрол.

От 2014г. там на площадка П1-1 Рогозина не се извършват никакви
дейности.

сега казват, че когато се е сондирало са идвали камиони с
цистерни през нощта и са си заминавали. Вкара ли са химикали.
Много хора са го виждали. Има го регистрирано. Вие сега
експертите ще кажете, че няма такова нещо. Трепери земята, и
много хора са го чули, като глух тътен в морето, пак казвам
земята се тресе там, обяснете на тея хора.
Борис Борисов: За контрола, кой ще идва да извършва
контрола? А ако все пак някой извършва контрол на какъв
период ще ви проверява? Сега като не се работи, кой идва да
проверява дали се работи или не? Някой въобще идва ли? Като
започнете дейността, тези държавни органи на какъв период ще
ви проверява? На 2г. За тия две години, може да не съм в
България. Затова разберете ни правилно, има някакъв % това
общество, може нищо да не разбере, но не сме заблудени овце.
Докато не кажете конкретно ние ще сме на това мнение, и ние
няма да може да се разберем.
Петър Борисов: Плюс това, става въпрос какво ще спечели
обществото.
Дона Пикард: В раздела за трудности пишете, че липсва
информация имаме първи етап доказано, защо не направихте тоя
ОВОС, върху това, което се знае, а останалите етапи по късно.
Така или иначе, ще има обществено обсъждане за всеки етап,
защо трябваше да бъде всичко на веднъж като имахте максимум
35г. , можеше първо за първите 15г. Защо не го направихте така
и да покажете на хората и да кажи, че тук имаме доказателства, а
си сложихте главата в торбата, и дефакто пишете, ние не сме
сигурни, ама моля ви дайте ни съгласие.
Борис Борисов: Според мене хора, който не са представители на
фирмата, са излишни, защото повечето от тях не вземат никакво
отношение, то е ясно, че на тях им е платено, за да го напишат
доклада, така, че най добре е да не им губите повече времето , да
останете вие и спокойно сега да си отговорим на въпросите.
Държа да получа от вас отговор господине., на това което
попитах преди малко.
Борис Борисов: Какво сочи практиката или вие нямате такава. С
каква честота са тези проверки.

Контрол се осъществява от Държавата, чрез различните институции.

В раздел ІX. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС са
описани трудностите при намиране на информация, а не че не е намерена и
събрана.

Протокол от
срещата за
обществено
обсъждане на
ДОВОС с всички
приложения към
него за
инвестиционно
предложение:
„Разработка и
усвояване на
находище
„Спасово” в блок
„Добрич,
включващо
четири участъка:
„Рогозина”,
„Чернооково”,
„Калина”,
„Рогозина Изток”
за проучване и
добив на
природен газ на
територията на
област Добрич"
На 24.10.2017 г.

Синтия Недялкова: Аз искам да попитам, ако сравнявате
водата, проверявате водата, такива качества има водата, имате
ли база за да направите сравнение? Или казвате много е чиста
водата и нямате проблеми? Сега имате ли информация какво е
качеството на водата на всяка площадка преди 5 г. за да сравните
в следващия период?
Гражденин: Да ви питам за делото в Ловеч, Дайрек Петролиум,
Койнаре и Етрополе , води ли се дело или не?
Синтия Недялкова: И за края на заседанието да питам : Имали
някой който да е съгласен да се добива газ ли да се правят
проучвания.

След получаване на концесионния договор, възложителя прави снимка на
компонентите на околната среда преди да започне първото сондиране.
Прави се анализ в акредитирани лаборатории на всички компоненти на
околната среда.

Димо Водкаджиев: инженер компютърни технологии. Имам
няколко въпроса към вас. Започвам с цитат: Списание Енержи
ревю, брой 4/2012 Проект на Овергаз Инк за подземна въглищна
газификация: По грантова схема през изминалата година
българската газова компания Овергаз Инк в консорциум с
партньори от 5 европейски страни подписа споразумение за
финансова подкрепа на изследователски проект за подземна
въглищна газификация и съхранение на CO2. Това е първият
български проект, финансиран по програмата “
Изследователския фонд за въглища и стомана” (RFCS) към
Европейската Комисия.
Въпросът ми е: Случайно проучванията Ви и опитите за
експлоатиране на находищата в Добруджа да има нещо общо
с цитираната програма?

Лъчезар Георгиев: Представител на Русгеоком - Категорично заявяваме,
че Русгеоком е самостоятелна фирма, никога не се занимавала с проекти за
подземна въглищна газификация и няма предложение да се занимава с
такива проекти. Благодаря.

Димо Водкаджиев: Цитат: На страница 25 от Доклада за оценка
на въздействие върху околната среда се споменава следното:
"Всеки работен етап ще приключва с оценка, резултатите, от
която ще служат за преразглеждане на операциите в следващия
етап, а също така и модела на добив. По този начин ще се
осигури по-ефективно и звличане на ресурсите.
Въпросът ми е: Какви други модели на добив предвиждате и ще
прибягвате ли до стимулиране на потока на газ и с какви методи?

Какво се има предвид тук. Знаете, че всеки етап донася допълнителна
информация, модела на добив не е свързан и с промяна на технологията на
експлоатация на газовото находище „Спасово”. Модела на добив може да
уточни дължината на перфорирания интервал, да доуточни
местоположението на следващите сондажи. Колкото повече информация
се получава в един технологичен процес– защото искам да разберете, че
търсенето, проучването и добива на газово находище е продължителен
процес и не е уточнен във времето. Този процес е свързан винаги с
допълване на информацията. Не е свързан с промяната на технологията на
добива, не се предвиждат и няма да се предвиждат методи за
интензификация на добива от газовото находище Спасово. Т.е. ще се

Въпросите за други находища нямат отношение към ДОВОС.

от 10.00 часа в
читалището на
с. Люляково

уточняват технологични параметри на добива, които са в: изменение на
показателите на разработване. Всяко находище преминава през три етапа
на разработка: етап на нарастващия добив, етап на постоянния добив, етап
на намаляващия добив. Поддържането на постоянния добив е свързано с
прокарването на тези нови сондажи. Със всеки нов сондаж ще се
доизяснява какви са възможностите.
В раздел І.1.3.1 План за разработка на находище „Спасово“ е
указано, че в зависимост от изучеността на участъка „В периода на
добив от участък „Рогозина“ 2022 г. – 2026 г. (фиг. I.1-5.) се
предвижда да работят едновременно 6 добивни сондажа с
приблизителен максимален годишен добив около 140 млн. м 3 , т.е.
383 563 куб.м/денонощие.
Трети етап – 2022 – 2029 г.
Разработването на трети етап на участък „Рогозина“ ще изисква
просондирането на още 4 допълнителни сондажа. Предвижда се тези
сондажи да се сондират в двете построени вече сондажни площадки,
съответно П1-2 и П1-3 с дълбочина до 2,700 метра.
Едновременно с това в процеса на разработка ще се продължи с
практиката да се извеждат стари сондажи от работещите при
необходимост от технологичен характер, като се ликвидират по
надлежния ред.
В зависимост от получените резултати е възможно прокарване на
още сондажи на площадки П 1-2 и П 1-3.
Всеки работен етап ще приключва с оценка, резултатите от която ще
служат за преразглеждане на операциите в следващия етап, а също
така и модела на добив, т.е ще продължи ли добиването
едновременно само от 6 сондажа. Може ли да се добива
едновременно от повече от 6 сондажа или трябва тази бройка
значително да се намали, за да се осигури по-ефективно извличане на
ресурсите.
В зависимост от разработката на Фаза 1 от находище „Спасово“ и
проведените проучвания и оценъчни работи в участъци „Рогозина
Изток“, „Чернооково“ и „Калина“ ще се пристъпи към изпълнение на
Фаза 2 на проекта за добив.
Димо Водкаджиев: Бихте ли казали стимулирането кога става
Димо Водкаджиев: Доколкото си спомням, четох го малко на
диагонал доклада, мисля че се споменаваше.
Димо Водкаджиев: Мисля, че пише, ще го прочета още веднъж.

Стимулиране, което се нарича интензификация няма да се прилага при
експлоатацията на находището
Добивът на газа се осъществява чрез понижаване на налягането на забоя
на сондажите, което предизвиква приток на газ през перфорираните
отвори в интервалите 1 084 – 2 700 метра индивидуално за всеки сондаж.

На няколко места в доклада се споменава “Предвижда се
максимално извличане на запасите от въглеводороди”.
Максимално. …… и твърдението на инж.Николай Христов, че
нашата земя тука е най-подходяща и ще извличате максимално и
продължавате да твърдите, че е без прилагане на ПВГ.(подземно
въглищна газификация).Така ли? И ще извлечете максимално с
този метод, който го казахте?
Димо Водкаджиев: На страница 33 от Доклада за оценка на
въздействие върху околната среда се споменава следното:
"Природният газ, добиван от находище „Спасово” има сложен
състав. Негови основни компоненти са въглеводороди като ....,
няма да ги чета, въглероден двуокис CO2 и азот N2. Освен тях, в
природния газ се съдържат още водни пари и твърди частици
като пясък, така, така, така ....... Това са компонентите, които
намират приложение в промишлеността и бита. Останалите
вещества, съдържащи се в природния газ е необходимо да се
отстранят посредством различни методи. " Не са описани тези
методи?
Продължавам с цитат от стр. 35: "Възможно най голямото
количество отделен въглероден диоксид (СО2) е 4 800 куб.м/час.
Инсталацията предвижда изпускането му в атмосферата, тъй
като няма норми на допустими емисии за СО2 по Наредба № 1
от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и
дейности с неподвижни източници на емисии и не попада в
Приложения № 1 и № 2 към чл. 30, ал. 3 на Закон за
ограничаване изменението на климата (изм. ДВ. бр.56 от 24 Юли
2015г.)"
Въпрос: Като няма норми за допустими емисии никой не може
да ви търси сметка за замърсяването на въздуха примерно на
Защитена зона по Директива за местообитанията– „Крайморска
Добруджа“, която е на 500 м. от площадка П1-3 Рогозина или
пък Природно местообитание „Понто-сарматски степи“ на 2940
м. от същата.Така ли е или НЕ? Като няма и допустими емисии,
никой няма да ви търси сметка… така ли е или не ? Може да
замърсявате, но понеже няма описани някакви норми – да чисто
е.
Димо Водкаджиев: Дори и по-малка мощност например ¼ -

Използва се пластовата енергия чрез традиционни методи. Не се
предвижда хидравлично напукване на пласта и нагнетяване на вода с
химически реагенти.

В Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с
неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр. 64/2005 г.), не са
определени норми за допустими емисии на въглероден диоксид (СО2).
Няма предвидени нито общи норми, нито такива за специфичен
производствен процес, какъвто е добивът на природен газ.
В Наредба № 12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, олово, бензен, въглероден оксид и озон в
атмосферния въздух няма установени норми (нива) за въглероден диоксид
(СО2).
Въглеродният диоксид (СО2) не попада и в обхвата на Приложения № 1 и
№ 2 на Закон за ограничаване изменението на климата (обн. ДВ, бр.
22/2014 г. и вс. изм. и доп.), нито в приложното поле на чл. 31 от същия
закон, изискващ издаването на разрешително за емисии на парникови
газове.
Съгласно Закона за опазване на околната среда, "Замърсяване на околната
среда" е промяната на качествата и вследствие на възникване и привнасяне
на физически, химически или биологически фактори от естествен или
антропогенен източник в страната или извън нея, независимо дали се
превишават действащите в страната норми. С цел опазването на околната
среда и защитата на здравето на хората, се установяват допустими норми
за емисии и за качество на околната среда.
Законодателство предвижда производствените и газови потоци,
носители на емисии да се изпускат в атмосферата организирано (през
комин, канал и др.). По този начин се гарантира тяхното разсейване
до концентрации, които са безопасни за здравето на хората.
Не на последно място с положително Решение по ОВОС,
компетентния орган по околна среда, може да задължи възложителят
на инвестиционното предложение да изгради и поддържа система за
наблюдение на източника на емисии и на качеството на въздуха в
района на обекта.

замърсявате или не?
Доц. Ботьо Захаринов: По същество това не е замърсител.
Димо Водкаджиев: А въглеродния двуокис – значи това не е
замърсяване на атмосферата и от ауспуха на автомобили. Значи
няма законови норми?
Димо Водкаджиев: Замърсявате ли или не? Казвате, че няма да
има никакво влияние върху защитените зони на 500 м.
Димо Водкаджиев: Как се разсейва?
Калин Георгиев: Забраняват в множество големи градове
автомобилите с дизелови двигатели, спират дизелови двигатели,
а вие тук идвате и казвате, че ще замърсявате малко …Нали се
умира един път , а не се умира 5 пъти. Не може така.
Димо Водкаджиев: Категорично твърдите, че няма постоянно
влияние? Замърсявате ли или не? Това Ви питам?
Атанас Атанасов: С валежите какво ще се случи? С
въглеродния двуокис при изгаряне във факел? Какво ще се
случи, няма ли да паднат на земята.
Димо Водкаджиев: Искам вашето мнение. Замърсявате ли или
не ? Това Ви питам? Хайде да направим едни сметки какво ще
замърсите през всичките 35 години. Оставете ги на час, да
направим сметки за 1 година или за 35 години.

Трябва да ви кажа, че става дума при максимален добив, находището не
може да работи постоянно на максимален добив. В ЗООС се казва, че
изследванията се правят при натоварване на всички съоръжения между 70
и 100 %. Никой не може да работи постоянно на това напрежение, така че
това са максималните стойности в много кратки моменти за добив.
СО2 не се натрупва така, защото се усвоява от растителността. Ние не
можем да предвидим нищо друго, след като Законодателят не е предвидил
такава норма.
Находището няма да работи на максимална степен през всичките 35
години. Във времето се разсейва ……..

Димо Водкаджиев: Как тогава твърдите, че няма никакво
вредно влияние постоянно за хората живущи наоколо, за
животните, за пчеличките, за птичките? Как тогава твърдите, при
условие че Законодателя не ви е дал законово основание, че няма
такова влияние.

Заключенията на ДОВОС и ДОС са, че върху биологичното разнообразие,
засегнато от ИП има незначително отрицателно въздействие, което може
да бъде още повече редуцирано със съответните смекчаващи мерки.

Атанас Атанасов: Говорите За 2022г. и 2026 г., от 6 сондажа по
2000 куб. метра, а тези села, които влизат в територията на тези 6
сондажа с.Рогозина е най-близо, от 6 източника ще има
замърсяване с прах, шум, вредни вещества, къде ви е
кумулираната стойност от това което ще го правите, защото найинтензивно ще е през 2022 -2026 година – това във вашия доклад
го пише.
Атанас Атанасов: На площадката в Рогозина.
Димо Водкаджиев: Като гледам какви растения сме всичките
тука.

Начина да се разработва находищата е по един сондаж на година с
продължителност 2-3 месеца сондиране, така че източникът е един и
периодичен. При самата експлоатацията няма шум, газът излиза под
собственото се налягане и движи се по тръба до инсталацията за
подготовка. В инсталацията за подготовка на площадка П 1-1 Рогозина,
там се отделя пясък, вода и CO2 в инсталацията за отделяне на СО2 и газа
отива да се реализира. CO2, аз не съм толкова запозната, но доколкото
знам, растенията използват CO2 във фотосинтезата.
Площадката е далеко от населеното място.

Въпросът не съдържа предложения, препоръки, мнения и/или възражения

Атанас Атанасов: Обяснете на хората, че не сте предвидили да
правите мониторинг на въздуха в населените места. Т.е. през
всичките 35 години никой на село няма да знае какъв е този
въздух, има ли замърсяване в населените места. Те не са
включени в мониторинга. Само площадките, и със собствен
мониторинг.
Атанас Атанасов: Къде ще го правите на площадката или в
населените места. И за какъв период? Има ли в населените места,
там където живеят хората предвиден мониторинг за чистота на
въздуха?
Атанас Атанасов: Благодаря.
Атанас Атанасов: Може би в големите населени места е така,
но тук не е. Тук в нашия район никой не е дошъл да направи или
ще дойде като замърсят ще дойдат, но каква полза от това?
Защото може би знаете, че 18 области са със замърсена вода,
включително и област Добрич, която е със замърсена вода, която
ползваме, с нитрати. Експерт от МОСВ за 2014 година обяснява,
че заради нитратите, които са влезли в този подземен слой,
заради калпаво направени стари сондажи, не добре запечатани и
нитратите отгоре, които се ползват в земеделието и в момента са
по- слаби от преди, които са се ползвали и са влезли и са
замърсили този воден слой. Значи вие казвате, че ще правите
мониторинг, защото имате за база естествено водно замърсяване.
Така имаме си и прахово замърсяване, от горенето и горивата на
автомобилите имаме и др. Те са базови защото влизат по
естествен път, значи са естествени – обяснете на тези хора, че
вие на площадката в Рогозина, към г-на представител на
Русгеоком, не са направили никакви замервания, не са ви ги
предоставили от там на вас да стъпите на тяхната база, пред
проучвателния сондаж, по време на проучвателния сондаж и
нямате никакви замервания и господата и дамите, които
уважаваме за труда, който са положили, са ползвали всякакви
възможни източници- от министерства, от администрация и от
интернет, а и ние ползваме интернет информация разбираме, че
нещата се разминават. И не знаем кой прав, кой крив.
Гражданка: След тия 6 години период какво се е случило ?

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 3 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух, в случаите, когато даден обект е основен източник,
замърсяващ атмосферния въздух, Министерството на околната среда и
водите може да задължи осъществяващия дейността да изгради система за
наблюдение на източника на емисии и на качеството на въздуха в района
на обекта.
Съгласно чл. 20 от Наредба № 12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен
диоксид, фини прахови частици, олово, олово, бензен, въглероден оксид и
озон в атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 58/2010 г.), в район за оценка и
управление (РОУ), в които нивата на серен диоксид, азотен диоксид,
азотни оксиди, ФПЧ, олово, бензен и въглероден оксид в атмосферния
въздух са по-ниски от нормите за нивата на тези замърсители, общинските
органи, съгласувано със съответните регионални инспекции по околната
среда и водите (РИОСВ), предприемат необходимите мерки за
поддържане на нивата на замърсителите под установените за тях норми и
запазване на възможно най-доброто качество на въздуха в тях, съвместимо
с устойчивото им развитие.
Горните мерки включват дейности за ограничаване на емисиите при
условията и по реда на Закона за опазване на околната следа (ЗООС) и
ЗЧАВ, включително чрез издаване на разрешения за експлоатация и чрез
решенията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Независимо от препоръките в ДОВОС с положително Решение по
ОВОС, компетентния орган по околна среда, може да задължи
възложителят на инвестиционното предложение да изгради и
поддържа система за наблюдение на източника на емисии и на
качеството на въздуха в района на обекта
Що се касае до площадката като източник на емисии, предвидено е
контрол от страна на МЕ- управлението, което отговаря за концесии. От
страна на МОСВ контрол се осъществява по различни компоненти на
околната среда, води въздух, почви, защитени природни обекти, до колко
емисиите от нашите площадки засягат населени места и защитени
територии. Докъде се разпростират отделяните от тях емисии. Спазени са
всички нормативни изисквания за води, за въздух, за почви. Така, че
контролни органи имат право на няколко вида проверки- периодичен
контрол, както е описано тука, при сигнали от страна на населението, или
ще извършват оперативен и наблюдателен внезапен контрол, след това
последващ контрол и всичко това се документира. По отношение на
водите- за питейните води от водопроводната мрежа има данни във В и К,
същото нещо контролира и БД, която разрешава ползването на подземни и
повърхностни води. По този начин знаете предполагам болшинството от

вас, че всички води са разпределени по водни тела със съответни номера и
във всяко водно тяло се следи има ли замърсители и в каква степен
съществуват. Така, че мониторинга не се подценява и отделно както
здравните органи контролират проблема за състоянието на средата, както и
факторите на средата в населените места.
Въпросът не съдържа предложения, препоръки, мнения и/или възражения.
Красимира Крумова – Къде са ви базовите анализи на почвите
и изследвания, и имате ли контролни проверки от РИОСВ или
базови анализи, и след тоя на период от 6 години да видим какво
се е случвало. И за проучването трябва да имате мониторинг.
Пунктовете за мониторинг съгласувани ли са за качества на
водата ? Почвите са на три години. По моите сметки трябва да
имате два, не може, дори и през проучвателния период трябва да
сте правили мониторинг на почвите. Ще ни представите ли
такива? Трябва да имате пунктове за мониторинг от МОСВ, да
ни покажете кои са вашите пунктове, всичко това преминало ли
е през всички тези процедури? Знаете че имате собствен
мониторинг и мониторинг, който се прави от МОСВ от
контролните органи. Така ,че да ни представите има ли такива и
в кой момент са извършвани?
Красимира Крумова - Как можем тогава да твърдим, че няма
замърсяване за 6 години, за два проучвателни сондажа без
проучване, че замърсяване няма?
Атанас Атанасов – Да допълня - в с. Чернооково, когато бе
зададен въпросът, земеделецът, който е от там ви каза, че няма
как да се вади добив и земеделска продукция, защото освен че е
замърсено от площадката, която работи 3 години, а сега говорим
за 8 площадки, които ще работят 35 год., минимум по 10 години
на всяка площадка, ще има и някъде някакъв мониторинг, който
не е обхванал тези околностите на тези площадки. Кажете къде
да намерим, че има такова обследване от министерството, има
такава точка от която са взимали проби в този район на
площадка Спасово? Да се намери информация.

Русгеоком БГ преди да започне прокарването на сондаж Р-1, прокара
хидрогеоложки сондаж, изследва водата във връзка със разрешителното за
водовземане, а относно изследване на почви не е правено, защото не се
изисква от компетентните органи по разрешение за търсене и проучване в
региона. А мониторинг на въздуха не е също правен, защото всички
апаратури, които работеха - сондата притежаваше, необходимите
европейски сертификати, защото използваха чисто нова апаратура сондаж
Р-1 и Р-2 Рогозина Всичко това, което е било предписано в комплексна
сондажната програма на сондаж Р-1 и Р-2 Рогозина и това което е било
съгласувано и е съгласувано с компетентните органи на МЕ и РИОСВ е
изпълнено.
І.17 Мониторинг
І.17.1 Атмосферен въздух.
Собствени периодични измервания да се провеждат съгласно Глава
пета Наредба № 6/1999 г.(посл. изм. ДВ бр. 34 от 29.04.2011 г.) за реда и
начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници за отпадъчните
газове, изпускани в атмосферата.
Контролни измервания на емисиите от точковите източници да бъдат
извършвани при въвеждане в експлоатация на дадена инсталация или
част(блок) от нея в съответните етапи на инвестиционното предложение и
при редовната експлоатация.
1. при пускане в експлоатация на нов обект, както и след всяко
разширение или преустройство на обект в експлоатация;
2. за обекти в експлоатация - не по-малко от един път в рамките на две
последователни календарни години;
Не се налага да се следи качеството на атмосферния въздух в близките
населени места, тъй като при моделирането на разпространението на
емисиите при реализация на инвестиционното предложение не бяха
прогнозирани зони с превишение на концентрациите на разгледаните
вредни вещества над определените в законодателството норми в годишен
или краткосрочен аспект.
І.17.2. Подземни води

За мониторинг на подземни води се предлага за определяне на
евентуалното въздействие върху подземните води да се изградят по 2
мониторингови сондажа за всяка площадка. Те трябва да са разположени
над и под площадката спрямо посоката на движение на подземните води
от първия от повърхността (ненапорен) водоносен хоризонт. Препоръчва
се тези сондажи да се оборудват с автоматични съоръжения за
непрекъснато измерване на измененията на водното ниво, рН, специфична
електропроводност, а веднъж сезонно да се взимат проби за анализ по
отношение на неразтворени вещества, окисляемост, съдържание на хлор,
сулфати, нефтопродукти. Пробонабирането и анализирането на водните
проби ще се извършва от акрединирана лаборатория.
І.17.3. Почви
Мониторинг на почви да се организира в един пунк на всяка сондажна
площадка. Разположението на пунктовите да се съгласува със съответните
РИОСВ.
Да се определи базовото състояние на почвите, след което да започне
собствен мониторинг в постоянните мониторингови пунктове.
Честота на мониторинга: веднъж на 3 години;
Наблюдавани показатели: рН, нефтопродукти.
І.17.4. Шум
Мониторингът да се извършва за сондажна площадка П 1-1Рогозина и
да се изпълнява съгласно НАРЕДБА № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на
националната система за мониторинг на шума в околната среда и за
изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на
информация от промишлените източници на шум в околната среда
Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната
среда и водите, обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 12.02.2011 г.
Показателите за шум в околната среда да са съобразени с изискванията
на Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната
среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на
вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Да бъде извършвано наблюдение на следните показатели:
 Обща звукова мощност на площадката;
 Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на
площадката;
 Нивата на звуково налягане в мястото на въздействие.
Честотата на наблюденията да бъде веднъж на две години.
Провеждането на измерванията в рамките на собствения
мониторинг по изброените компоненти да се възлага на акредитирани

лаборатории.
Необходимо е да се осигури неограничен достъп и предоставяне на
информация на компетентните органи до всички документи и данни,
имащи отношение към провеждания мониторинг.
. Но ще има база за сравнение, защото почвения мониторинг, който се
следи от МОСВ, чрез агенцията по АОС този мониторинг се води, има си
400 точки на територията на цялата страна, така че за този район също има
такива точки, които се следят и за води, и за почви, и ще има база за
сравнение през този период, който е преди сондирането, по време на може
да се разминава с година, зависи кога е започнало сондирането, но така
или иначе ще има база за сравнение, която ще ви покаже дали в този район
е имало такова замърсяване преди и ако не е съществувало, вече в
последствие ще се установи дали тази сонда ще въздействие върху почвите
в района.
Димо Водкаджиев – На страница 666-667 от Доклада за оценка
на въздействие върху околната среда се споменава следното:
„След приключване на сондирането, на всяка площадка ще
остава глинест разтвор (сондажна течност от промиване със
свежа вода), от който ще са отстранени скалните маси. Обемът
на този разтвор позволява да се побере в земно-насипния утаител
и да се остави там за утаяване и естествено изпаряване на водата
от него. Тези, които прочетоха въпросите ми виждат, че е доста
дълго, но няма да го чета …
Въпрос: Промишлено замърсената утайка все пак остава в
утаителя, и не предвиждате да бъде отстранена, а просто
засипана с глина и почва. Според Вас това не е предпоставка за
замърсяване на почвите така ли? И като казвате че няма данни за
замърсяване на околната среда в следствие на сондажни
дейности това означава ли, че такова изследване не е правено?
Имате ли нещо общо с Варна- споменахте нещо? Не
предвиждате утайката да бъде иззета, а просто засипана с глина
и почви? Според вас това не е ли предпоставка за замърсяване на
почвите? И после с калифорнийски червей, ако той го изяде той
ще повърне.
Атанас Атанасов: Химикали ще има ли все пак във тези

Ликвидиране на утаителя за промивна течност и шлам.
• Скалните съставки на шлама от сондирането трябва да се изгребат от
утаителя и да се депонират на депото за изсушаване и за последващо
използване;
• След утаяване на глината от промивната течност, горният слой от
водата се изчерпва и се извозва до пречистванелната станция за
промишлено замърсени отпадни води.
• Изчаква се максимално изпаряване на водата от глинестия разтвор на
промивната течност;
• Премахна се поливинилхлоридното покритие на дъното на ямата и
други „пластмасови” пълнежи;
• Засипва се утаителя с предварително депонираните земни маси при
изкопаването му;
• Записват се GPS координатите на утаителя;
• Правят се снимки, показващи състоянието преди и след
възстановяването

В раздел І.5.1.2. Сондиране., част Промивни течности. е записано:

течности?
Атанас Атанасов – Най- вероятно след рекултивация ще се
вдигне добива на земеделската продукция.

„Промивната течност има множество функции по време на сондирането.
При сондажния процес промивната течност има функция да изнася на
земната повърхност скални частици (сондажен шлам), да охлажда и смазва
сондажното длето, да компенсира пластовото налягане на сондираната
скална формация с цел да се предотврати нежелано формиране и
проникване на флуиди (т.е. нефт, газ и вода) от тези формации в сондажа,
както и да предпази откритите (необсадени) стени на сондажа от
обрушване.”
За постигане на тези цели промивната течност е с различно
относително тегло при различни ситуации., което се постига с различно
количество бентонит (глина) и добавяне на химически вещества, посочени
в таблицата. Химическите добавки се делят на опасни и неопасни.
Максималната концентрация на опасните добавки е незначителна и е
както следва:
- при преминаване на първия водоносен хоризонт – 0,2%;
- при преминаване на втория водоносен хоризонт – 0,3%;
- при преминаване на третия водоносен хоризонт (малм-валанжа) – 0,1%.

Димо Водкаджиев – Един човек каза вчера в Спасово, че когато
се е счупила главата на сондата, вие бяхте там, аз също бях там,
са излели в самия сондаж 5 тона солна киселина ли беше или
сярна киселина?
Димо Водкаджиев - Аз нямам отговор, Вие казвате пет.

Доц. Ботьо Захаринов: Не сярна киселина. Аз колега не мога да споря
дали са пет тона или колко са, вижте Вие си имате отговори. Защо ме
питате ?
Доц. Ботьо Захаринов: Моля изслушайте, нека да ви обясня. Когато се
получи такова затягане, поради простата причина, че сондажите не
изглеждат така като на схемата, а те придобиват пространствено
изменение – приличат на тирбушон, въртейки се надолу. В този смисъл,
когато се получи някакво затягане да, слага се киселина, но тя е първо
много слаба и второ-дори сондажите, които са за вода също инструментите
се разхлабват с подобни киселини, така, че тяхното съотношение спрямо
водата е пренебрежимо малко, а това кой казва пет тона киселина, аз не
мога да коментирам защото не съм бил ръководител там.
Доц. Ботьо Захаринов: Вие бяхте вчера на срещата, аз обясних: и трите
водоносни хоризонта се преминават с изолиращи обсадни колони, тези
обсадни колони се циментират с цимент с бързосвързващи добавки, така
че няма риск.
Доц. Ботьо Захаринов: Не няма такъв риск.
Доц. Ботьо Захаринов: Давам такава гаранция, защото първо- този газ се
контролира. Отделно съоръженията отгоре имат един ротор, който държи
лоста и над него т. нар. перевантор, който блокира абсолютно всичко, и не
може да има никакво изтичане на газ. Отделно от това всички вие може да
получавате винаги информация, защото сондата, като съоръжение има

Калин Георгиев– Вие сте много добре подготвени специалисти,
за което благодарим, че ни обяснявате, трябва господата, които
са работили там да присъстват, да може да ни обяснят има ли
някакъв риск. Кажете дали има някакъв риск, да се счупи някой
от сондажите и да попадне газ във водоносния хоризонт през
който минава? Има ли някакъв риск? Да излезе газ, или бетона
им да не стегне и да се обгази?
Николинка Гицова: Има ли риск?
Калин Георгиев:Да се натрови водата с газ
Николинка Гицова: Не може ли да се напука цимента и газта да

излезе? Давате ли гаранция?

независим писец, който записва всеки един момент, отчита натоварване,
налягане, пробив или каквото и да бъде, и се вижда.

Николинка Гицова– След като има риск от цялата промивна
течност в даден момент да попадне в нашия водоносен район
защо казвате, че няма риск от това? Пише го в доклада - има
риск от следната авария просмукване на част или цялата
промивна течност от сондажа във водоносния хоризонт, при това
в доклада- цитирам дословно.
Николинка Гицова: газа излиза от долу нагоре, а водата
обратно в доклада пише, че има риск. А вие казвате, че няма
риск.
Аз ви обяснявам - първо тази промивна течност, тези реагенти,
които се добавят повтарям те са по малко от 2 % в количествено
отношение създават така наречената прилепваща способност и
тя запушва пори. Т.е. ако тръгне да изтича това веднага
индикира на повърхността с падане на налягането, което веднага
означава, че ще се прекрати този процес, т.е. ще уплътнява и
загубата ще бъде пренебрежимо малко.По отношение на газа той веднага ще се усети и с превентора веднага ще се прекрати
циркулацията.
Николинка Гицова:Хората перфектни ли са, които ще работят,
ще има ли някакъв риск за здравето им?
Атанас Атанасов – Ние това казваме, че съществува
потенциален риск, който може да има. Ето чета този доклад,
вашето пренебрежение към всички тези рискове, нас ни
озадачава, защото става въпрос за 35 годишен период, за 41 бр.
сондажи. Не става въпрос за сондаж за 2 години. А отношението
ви е пренебрежително към рисковете.
Адрияна Аврамова: Като се даде концесията, то вече станала
работата.

Промивната течност е на водна основа. Технологията на сондиране е
еднаква с тази използвана при прокарването на водоснабдителние сондажи
в областта. Възможно е единствено краткотрайна промяна на мътността на
водата в ограничени участъци около сондажа, дължащо се на използването
на глинеста компонента в промивната течност.
Доц. Ботьо Захаринов: Отделно искам да кажа тук пред хората, защото на
тази среща не сме го казали. Нека да се разберем добре, този доклад е
върху инвестиционно предложение. Т.е. той е само върху едно
предложение през следващите 35 години- вече беше споменато. Ако се
получи договор, тогава за всеки един участък, за всяка една площадка, за
всеки един добивен сондаж ще има нов доклад, детайлен, който ще
отговоря на всеки един от тези поставени въпроси, и то абсолютно
детайлно, защото разполагаемата информация ще бъде много повече, от
тази която имаме.
Доц. Ботьо Захаринов: Народното събрание им е дало право да проучват,
едва след като се направи проучвателния и контролиращия сондаж на нас
ни се възлага години по късно да започнем да правим този доклад, така че
за това може да сте абсолютно спокойни, дори и да се стигне до договор за
концесия, не може да се започне работа без разрешение на МОСВ-РИОСВ
да се приеме допълването на този доклад с ваше знание, одобрение и
съгласие.

Атанас Атанасов – В тази връзка искам тези хора да знаят,
заради едно решение през 2009 г. на Министерски съвет, за което
ние не знаем, заради едно представено инвестиционно
предложение през 2009г. или не знам коя, което е
разпространено в общината и по кметства и никой от нас не го е
чел, и не го е обсъждал, само от 5 села има мнения, днес ние сме
поставени от законодателя да се движим с тези хора и да спорим

Анка Петкова: Както многократно казахме досега- Ние не може да ги
прекратим тези срещи за обществени обсъждания, защото сме длъжни ги
проведем всичките. Трябва да отидем на всички места, да се изкажем, да
отговорим на въпросите ви, на които въпроси не можем в момента да
отговорим да отговорим писмено след това. И това е.

с тях, че това са нашите страхове. И това да ни се обяснява, че
ще през целия този период вие трябва да участвате в целия този
театър, който не злепоставя нас и тези хора които нямат
абсолютно никаква вина за нещата, които са написали, а
инвеститора- собственика, който трябва да извади тези милиони
и да го прави, него го няма, за да го питаме. Целия наш страх и
гняв се изсипа върху вас, за което се извиняваме, въпросът е че
го няма този като който трябва да е тук и да говори, защото
законодателят така е решил, аз казах и ще го кажа и тук ние след
като приключим с вас обществените обсъждания, в периода
докато излезе крайното решение, ще предложим на омбудсмана
но Държавата, на депутатите да се направи промяна на
Наредбата по ОВОС, по която ние се движим, защото не е нужно
тези хора да са ангажирани, не беше нужно г-н Петър Стефанов
да бъде на този доклад и да почине в Калина, и той щеше да е
жив и здрав, твърдя го и ще го твърдя и в Генерал Тошево,
защото сме вкарани в един театър от който ние просто нямаме
нищо. И на нашите въпроси, които ви поставяме тук ще си
дадете професионалните становища. Аз съм икономист, не съм
геоинженер, аз как да изляза срещу вас специалисти с
достатъчно мотивирано становище, стъпило на нормативната
база, тук която вие сте гледали две години дето докато го
правите, за да мога наистина да го оспоря. Това, че всички
казваме не съгласно законодателството нищо не значи. Ние
искаме това да се промени. Обсъжданията да бъдат прекратени и
да се премине директно към Референдум, и се натовари
общинска администрация с достатъчно задължения, за да го
свърши както трябва, за да бъдат осведомени хората за какво
става въпрос. Не ние 35-40 дни вече да четем доклади и да
пишем, да правим подписки, да ходим по събрания и т-н. Ние
това нещо колко години ще го продължим? С това ли ще се
занимаваме? Ние сме обикновени хора и всеки един от нас има
задължения, в службата си, в семействата си, към децата, найобикновени, нормални хора, не искаме да участваме в подобен
театър. Ние много добре осъзнаваме, първия път когато
инициативния комитет, когато бяхме 5 човека и аз им казах:
Нашия шанс да го спрем това като граждани е близък до нулата
или много-малко вероятен, пренебрежимо малък вариант да го
направим, но тези политици,на които не можем сега - които

правят законодателството, които вземат решения и те ще вземат
крайните решения, трябва да разберат това, за което им говорим.
Ние не искаме, никой от най не е дошъл с удоволствие на тези
срещи, за да си вдига нервите. Ние сме принудени, искаме да
махнат тази отговорност от нас.Затова има органи, затова има
държава, затова има местна власт. Ние сме я назначили като
народ, ние им плащаме заплатите. А ние плащаме на онези,
които вземат решение и трябва да го осъзнаят народа е над
законодателството, народа е над конституцията и над всички без
значение, че е слаба конституцията.
Атанас Атанасов – Аз затова казах, че ние сме тука, пред
нашите деца сме задължени?
Димо Водкаджиев: Цитат, на страница 279 от Доклада за оценка
на въздействие върху околната среда се споменава следното:
"Участък „Калина” Местоположението на площадката ще се
избира на територии извън санитарно охранителни зони на
водоизточници за питейна вода. Разстоянията до
съществуващите водоизточници са: около 2000- 3000 метра.
Въпрос: При условие че казвате че ще се използва наклонено
сондиране и че са познати практики с 12 км. хоризонтално
отместване може да се окаже че сондирате точно под тези
кладенци и дренажи. Да или Не?
Димо Водкаджиев: Наклонено с хоризонтално отместване, не
съм казал хоризонтално. Пише го в доклада, в световната
практика с отместване на 12 км, гарантирате ли?
Димо Водкаджиев: Директно в питейните зони
Петър Гергинов: Санитарно-охранителните зони се изграждат
около източника на питейни води и се състоят от три пояса.
Първият, който е най- близкия защитен пояс защитава
водоизточника от попадане на замърсители, а втори и трети пояс
са условни пояси-основно в тях се контролира влиянието
движение на замърсителите, и хоризонтални проекции на всички
въздействия, които могат да се получат.Обикновено
въздействието, което се прогнозира е на много по- близки
разстояния до сондажа, а в случая има отстояние на водещите
предвидените газови сондажи и показват, че такова въздействие
не би се получило.
Димо Водкаджиев: Като баща и жител ви казвам, че това е

Анка Петкова:Не. Никъде не сме казали, че ще бъде хоризонтално
сондиране.
Лъчезар Георгиев: С това изречение е казано следното: че при
прокарване на сондажа, това е една технологична операция, тя е подробно
описана, свързана с разрушаване на скалата, изнасяне на скалоразрушаващия инструмент, пускане на обсадната колона, циментиране на
колона. Това е световен опит, който е достигнат за тази технология.
Написано е в доклада, аз съм го прочел и нямам никакво отношение с
писането на доклада, но съм експерт специалист по добив на нефт и газ,
завършил съм специалност сондиране, добив и транспорт на нефт и газ в
Минно-геоложкия университет, доктор съм по разработка и експлоатация
на нефтени и газови находища, и тази технология, това е технологията,
която управлява и контролира пространственото положение на сондажа
отдолу, когато започнем да отклоняваме сондажа, сондажната главаскалоразрушаващия инструмент, чрез който се разрушават скалата и се
прави отвора в земята, ние можем да контролираме неговите параметри. В
реално време контролираме тези параметри. В пространственото трябва да
имаме отклонение по Х, по Y и по Z. Това, което е написано е показан
световния опит, това е възможно и ще се избегнат тези санитарно
охранително зони и няма да се преминава през тях. Това е относно
технологията и принципа на прокарването на сондажа.

единствената газ, която ще получите тук във флакончета от
магазина и ви я подарявам!!!
Калин Георгиев - Занимаваме се с малко земеделие, вследствие
това, че вие добивате, съвършени хора няма, риск има във всяко
едно производство. Само че въпросът е дали ние сме готови да
го поемем този риск. Аз бях на повечето от вашите обсъждания,
защото ме боли ме за това място и живо се интересувам. И ако
евентуално стане така, че при вече изградено съоръжение, както
каза г-н Мерачев, който го няма днес, размера на сондажа е
колкото стълб за електропреносната мрежа, а вътре тръбичката е
7,62 мм. Ако евентуално стане някое земетресение и разруши
почти целия град – при пропукване на този сондаж, знаем
обезопасено е, газ излезе и влезе в подземния воден басейн.
Какво става с нас? Тук живеем разберете! Боли ни защото няма
друга алтернатива, вие развалите ли тук- Добруджа ще ни
накарате да се изселим всички. Къде ще отидем? Говорите неща,
които действително на теория са правилни, както каза госпожата
по почвите, че после с азот, фосфор и калии, но на практика не е
точно така. Мисълта ми беше, че ако този сондаж се пукне,
защото риск има. А това са 41 сондажа, а тук са 365 дни, всяка
година говорим за 35 години и голям процент от сондажите,
говоря в световен мащаб са дефектират поне веднаж или два
пъти и не мисля, че ние сме готови да поемем този риск вие за да
изгорите тук всичко. Още повече Мариян се казва колегата от с.
Чернооково, който обработва и стопанисва земеделска земя там,
той ни уведоми, че по време на вегетация, никой от вас и нас не е
ходил на блока до който е разположен сондажа да видим в
действителност как се развиват растенията. А всички тези хора
от селата получават една рента, на която се надяват, а ние като
не можем да произведем продукция, от къде ще изкараме?
Отговорете ми на този въпрос! Като се увреди всичко, какво
правим?
Николинка Гицова: Може ли да предвидим, че утре няма да
стане 11 степен да е тук? Хипотетично.
Калин Георгиев: Риска е голям, знаете. Ние сме само над един
басейн, от който пием вода.
Калин Георгиев: Те затихват, ама на 250-300 метра.

В раздел І.15.1. Риск от земетресение.са описани най-високите
степени на интензитет статистически данни за територията на
находище „Спасово”.
- с прогнозен интензитет от VII степен по XII степенната скала на
Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) са землищата на селата:
Вичово, Рогозина, Кардам, Черноково;
- с прогнозен интензитет от VIII степен по по XII степенната скала
на Медведев-Шпонхойер-Карник (МSК) е голямата част от
територията на находището –всички останали землища.
Описани са какви са последствията при тези земетресения.
Основните съоръжения, които се намират на територията на
находище „Спасово” в блок Добрич в различните етапи на разработка
на находището, са оразмерени да издържат на далеч по-високи
натоварвания. При трусове до 10-та степен ще издържат всички
тръбопроводи – газопроводи между сондажните площадки, преносен
и разпределителен газопроводи. На обсъждането беше обяснено, че
разломът Вранча , преминаващ през територията на България, се
намира на разстояние над 350 км западно от град Генерал Тошево.
Трябва да се има предвид, че в Североизточна България има прокарани
над 600 сондажи за водоснабдяване от малм-валанжския и сарматския
водоносни хоризонти, чиито конструкции са значително по-слаби. За тях
не са известни данни за въздействия от минали земетресения
Ирен Илиева: Земетресението от 77 год. последно - 7.2 на степен за
Вранча. По всички данни на международните сеизмични центове, такива
силни земетресения в тази зона са на периоди около 450-500 години ….
Ирен Илиева: Освен това, разпространението на сеизмичните вълни в
дълбочина затихва. Силата на енергията и на ускорението затихват, така че
основните разрушения, които могат да станат са на повърхността.
Ирен Илиева: Основните разрушения, които могат да се получат при едно
земетресение са в повърхностните слоеве. После, забоя на дълбочина слиза
и колкото по на дълбочина е силата затихва са, конструкциите на
сондажите са изчислени така че да могат да издържат такива степени както
каза колегата до10-та степен. Няма такъв риск, които да разруши
сондажите, няма данни. Освен това, в Япония са правени изследвания, вие
знаете, там е силно земетръсна зона, Специално при земетресения се
правени такива наблюдения и измервания и е установено, че в дълбочина

затихват, може би някъде, не съм много сигурна за цифрите, но мисля, че
до 40-тия метър.
Димо Водкаджиев: Фирма Русгеоком, сблъсквала ли се е с
аварии при сондажи? Има ли опит в овладяването на
потенциален кризисен момент, да или не?
Димо Водкаджиев: Доколкото разбрах, ще работите с добра
техника, но въпроса, който зададох, с да или не - Има ли опит
самата фирма при овладяването? Разбрах, че имате
подизпълнители за различни работи.
Лъчезар Георгиев: Самите подизпълнители поемат
ангажимента и те изпълняват, това е поръчка под ключ. Когато
вие решавате да строите къща, може до известна степен да
прогнозирате, проектирате, но самото изпълнение става от
фирма. Вие не можете да разполагате със собствен персонал,
изпълнението е от фирма.
Николинка Гицова: Пред нас кой носи отговорността, вие ли,
подизпълнителите ли? Кой носи отговорността ?
Николинка Гицова: аз при кого да отида
Димо Водкаджиев: Ние ще разберем ли, че ще има авария
Димо Водкаджиев: Да обобщя, като се прецакат нещата ние
няма да разберем, а те ще разберат. След няколко години…
Димо Водкаджиев: А ако има щети евентуално- какво правим?
Калин Георгиев:Какво правим, ако се отрови водата отдолу?
Доц. Паунка Божинова: Как ще се отрови?
Калин Георгиев - Има вероятност! Какво ще направим? Като за
начало какво ще направим?
Димо Водкаджиев: Просто питам дали имате опит или не? Това
ми беше въпроса.
Димо Водкаджиев: Аз съм инженер човек, практик, ако не
Русгеоком, то подизпълнителите имат и опит в овладяването на
аварии? Или всичко е една законова нормативна уредба, един
алгоритъм - това ако стане това ще направим, така ако стане това
ще направим, така че сме подготвени.
Димо Водкаджиев: Има ли опит някъде, случвало ли се е,
защото искаме да прочетем, как се реагира, как са се справили?
Димо Водкаджиев: Но е възможно.

Лъчезар Георгиев: Аз казах на всички обществени обсъждания и тук ще
се повторя. В своята политика Русгеоком използва най-добрите
специалисти и най-добрите фирми, което го доказва, с обявяване на
обществена поръчка за избор на изпълнител. Русгеоком възлага на
фирмата и носи отговорност пред държавата, а фирмата, която изпълнява
това, тя носи отговорност чрез договор с Русгеоком, т.е. искам да кажа, че
за Русгеоком БГ при прокарване на двата сондажа са работили едни от
най-известните и утвърдени в самата петролна индустрия фирми. Сондаж
Р-1, започвам с международните фирми Ериeл Корпорейшън, фирма, която
разполага с голям брой собствени апаратури, с голям опит при
прокарването на сондажите, след това, по време на сондажите да
използвани други фирми, които са свързани със самия сондажен процес,
това е фирма Уедърфорд вие всички я знаете, фирма, Шлюмберже. От
българските фирми, които имат голям опит в България, познават
геологията на региона, имат необходимото оборудване това е фирма ГПП
град Варна, която базата и е в Балчик, която фирма прокарва голяма част
от вашите водни сондажи в региона. Използвали сме опита при
провеждане на сеизмичните проучвания на фирма Проучване и добив на
нефт и газ, тя е също утвърдена фирма в Република България. Всички тези
фирми имат необходимия опит за спасяването и реагирането при всякакви
ситуации.
Лъчезар Георгиев: Фирмата носи отговорността- Русгеоком носи
отговорност Отговорността пред държавата я носи изпълнителя.
Лъчезар Георгиев: Отивате при ръководството на Русгеоком…..
Доц. Паунка Божинова:Няма да разберете. Тези които работят в момента
ще разберат, че има авария. Докато дойде до вас те ще са я овладели. Вие
ще разберете по-късно.
Доц. Паунка Божинова: Моля да не изкривявате нещата, казвам че когато
стане авария тя става на площадката има уреди те ще овладеят ситуацията,
затова казвам, че ще разберете по- късно, а не че въобще няма да
разберете.
Доц. Ботьо Захаринов: Колегата постави въпроса за авария. Трябва да се
уточни какво се разбира под авария? В ЗООС в преходните и
заключителните си разпоредби дава ясно определение на понятието авария
- като се очакват пожарище, като има жертви, най високата степен на
технически проблем. Така, че това нещо – кой кога ще разбере един господ

знае, но важното е че има един куп технически съоръжения, които следят
това да не се случи.
Доц. Ботьо Захаринов: Явно е, от отговора на колегата, че те наемат
фирми, с които подписват, но тези фирми, които са подизпълнители, по
същия начин носят законова отговорност, по същия начин каквото носи
фирмата, която е подписала договора. Не може подизпълнителя да си
изтрие ръцете и да се скрие зад договора си с Русгеоком, защото
изискванията на закона за работа са еднакви за всички.
Димо Водкаджиев: И ние сме емитери.
Димо Водкаджиев: Е да, но аз не излъчвам 4800 куб.м./час.

Доц. Ботьо Захаринов: Това, което искам да ви кажа. Този доклад,
уважаеми дами и господа има за цел да изложи пред вас всичко открито и
максимално достъпно. Той няма секретна част, той няма нищо скрито в
него, така че дори виждате, това за което вие опонирате, ние сме написали
понятията, възможно е да се случи, т.е. предполагаме, че това хипотетично
е така, както вие казвате. Може, никоя дейност не е застрахована. Бога ми,
сега се разделяме, качваме се в колите. Има ли някой и гаранция, че след
два км. няма да се случи инцидент, недай боже с летален изход. Всяка една
стопанска дейност, тук въпроса за въглеродния диоксид се засяга. И
животните, които гледаме са един от основните емитери на парниковите
газове. Един от основните емитери на парниковите газове са животините
и фермите.

Красимира Крумова: Не виждам тук представител на фирмата.
Има ли такава възможност да се откажете, защото виждате какво
е мнението на всички хора. Няма да имате добра среда за вашия
бизнес, разберете го. Нашата молба към вас е, да наблегна за
госпожата, че няма да има добра среда и по-добре да се откажат
от настоящото инвестиционното предложение. Това е.
Калин Георгиев: От 2005 г., следствие Наредба № 44, с
директива на ЕС с цел да не се замърсяват площите с нитрати ни
задължават да имаме торови площадки за течна тор и за суха тор
съответно. Говорим замърсявания, този тип замърсяване са в
продължение на много години, но те нямат някакъв фатален
изход. Торта винаги се е държала на пръстта, имало е торище,
торови площадки и тем подобни неща, които не са били
циментирани. Сега, става въпрос за някакво страшно малко
замърсяване, имаме директиви и затварят ферми, заради това, а
вие искате да направите нещо, което има една, добре допускаме,
че вашата дейност няма дори 1 % риск да се случи нещо лошо,

Доц. Ботьо Захаринов: И ние също, да, защото сме животински
организъм.
Доц. Ботьо Захаринов: Това е право на обществеността, не можем да ви
кажем нищо друго.
Доц. Ботьо Захаринов: Понеже казахте, че може да се замърси от
сондажите. Кое може да се замърси?
Доц. Ботьо Захаринов: Ами, живи и здрави, както казвате, ще се
срещнем, ще замерват тогава и контролни органи. Има такова понятие
собствен мониторинг. Изпълнителя също ще дойде.

има една хилядна от процента да се случи, но все пак има. Вие
сте всички много добре подготвени и страшни специалисти в
областта, която работите, за което благодаря, но дайте си сметка,
че човешкият фактор е нещо много сложно. Така или иначе
може, някоя от фирмите подизпълнители да нямат толкова
съвестни и съвършени хора. Хората не са съвършени. Както
казахте вие, всичко може да стане, всеки от нас може да аварира
нещо, да катастрофира. Всичко може да се случи. Така че, моля
ви, моля от името на всички, не го правете това. Риска е голям,
разберете го.
Калин Георгиев: Ние си говорим просто с вас. Вие стоите тук,
ние споделяме с вас
Калин Георгиев: С вас желая да се срещнем догодина, на
Рогозина, на Р-1, където ви е сондажа. Нека да как се развиват
растенията там. Колегата има земя там и каза, прилагаме всички
мероприятия с цел да имаме някакъв добив и не се случва.
Слънчогледа прави такива пити, царевицата става дребна,
пшеницата не прави клас. Това означава, че има нещо, може да
има минимален ефект. Съгласен съм, че на теория, няма никакъв
риск, да така е, но понякога между теорията и практиката има
малка разлика, повярвайте ми.
Николинка Гицова: Досега защо не сте замерили?
Калин Георгиев: То след дъжд, качулка.
Димо Водкаджиев: 1/3 от хляба в България идва от тук. Ще ме
извините много, че ще използвам нецензурна дума, като се осере
всичко тук наоколо, какво ще ядете ми кажете?
Стоян Кишишев: Има лесно, ще се внася американска
пшеница, руска пшеница, няма страшно.
Димитър Мирчев: Ще унищожите ли Добруджа? Добруджа е
производител на зърно, като Добруджа няма. Мисълта ми е,
идвате правите сондажи тук. Тези сондажи, каквото и да ми
казвате това е жива отрова. От 47-ма година гледам пчели.
Забелязал съм тази година и онази година, дръвчетата оросени да
има вкусен плод, нямам думи за тях, но смятам, че това е много
голяма работа. До тази година никога не са ми падали пчели.
Пчеличките идват натоварени и направо в килийките заспали.
Това е за въздуха, за животни, за хора, нарушен е климата много

и смятам да се вземат мерки. Не може такива сондажи, дето да
унищожават природата.
Генади Димитров: как ще контролирате пчелите, да не пият
вода? Една пчела лети 5 км.. Ако умре там, добре, но когато се
върне с такава вода в кошера? Кошера ще замине, какво ще
опрашва?
Димо Водкаджиев: Ако съм разбрал правилно господина, който
каза, че ситуацията тук, в България и в световен мащаб е
достатъчно замърсена- или пък добра. И ще дойдете и като
почнете да бълвате тези, дори да не е на максимално ниво и
всичко останало и какво ще стане? Мисля, че ме разбирате.
Генади Димитров: Как ще ограничите пчелите да не пият вода
от вашата площадка, заинтересован съм? Защото съм пчелар,
вълнувам се, и да я носят в кошерите и да замърсяват.
Димо Водкаджиев: А някои хора се изхранват само с това

Лъчезар Георгиев: От началото на 2014 г. до момента, на площадката на
Р-1 Рогозина, не е извършвана някаква дейност.
Пчелите, както и всички останали домашни животни и културните
растения, са обект на контрол от друго Министерство - на земеделието и
храните и респективно от Българска Агенция по Безопасност на Храните
(БАБХ). Те не се контролират от структурите на МОСВ, и в тази връзка
според ЗООС, наредбите по ОВОС, ОС и ЕО, информацията за
въздействието върху тях не е обект на разработка на докладите по ОВОС и
ЕО. От страна на биологичното разнообразие, такъв обект са видовете и
местообитанията, основно от Приложения 1, 2 и 3 и 4 на Закона за
биологичното разнообразие. Екипът по ДОС и ДОВОС няма задължение и
компетентност да разработва оценки за въздействие върху домашни
животни и културни растения, което е в компетентността на органите по
фитосанитарен контрол и на ветеринарни лекари от БАБХ.
Ако наистина има намаляване на броя на насекомите опрашители (вкл. и
пчелните семейства), макар че това поради изброените по-горе причини не
може по никакъв начин да се отрази на произвежданите в района на
основни земеделски култури (с изключение на слънчогледа), причините
трябва да се търсят в употребата на пестициди, към които те са особено
чувствителни. Въпреки че е извън обхвата на процедурата по ОВОС,
доколкото и в хода на обществените обсъждания, многократно беше
поставян въпросът за наличие на евентуално въздействие на проучванията
и добива на газ върху пчелните семейства, възниква въпросът дали има
подадени сигнали до отговорните контролни органи (БАБХ) и ако има
какви са техните заключения? Предполагаме, че на заинтересуваните от
здравето на пчелните семейства граждани, им е известно, че съгласно
Заповеди № РД 11-659/27.03.2017 г., № РД 11-657/27.03.2017 г и № РД 11658/27.03.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и през настоящата
2017 г. област Добрич е сред 16те области в странната, с разрешена
употреба за защита на земеделските култури на следните пестициди, които
са от групата на неоникотиноидите, които са с доказано отрицателно
въздействие върху пчелните семейства: Пончо 600 (активно вещество
клотианидин); Крайцер 350 ФС (активно вещество тиаметоксам);
Сийдоприд 600 ФС (активно вещество имидаклоприд). Дебатът за
използването на тези вещества в земеделието е активен на ниво
Европейски съюз, както и доведе до протести на пчеларите в страната и

през настоящата 2017 г. И отново извън процедурата по ОВОС си
позволяваме да апелираме към заинтересованите от здравето на пчелните
семейства граждани и организации да насочат повече активността си в
тази посока, отколкото към проучванията и добива на газ, за които няма
никакви публикувани данни да оказват каквото и да е въздействие върху
пчелите.
Весела Георгиева: Аз мога ли да попитам какви работни места
ще осигурите за нас? Понеже ние не сме образовани като вас,
нито специалисти. Ние какво ще правим на площадките? Ще
разтваряме химикалите ли? Или ще метем площадките? Понеже
сме млади семейства с малки деца, за които ни е страх, какво ще
правят те след 35 години, след като няма да има нищо? Къде ще
отидат ? Кой ще ни купи нашите къщи като се изнесем ние от
тука? Защо в Канада, Италия, Франция, Германия забраняват
добива на газта и не само на газта, а на абсолютно всякакъв
добив под земята, няма да добиват злато, въглища, нефт, руди,
полезни изкопаеми каквито има в държавата? Защо всичко
забраняват, а вие тук искате да унищожите всичко? Ние ви
даваме храната в София. Какво ще правите без нас, един има
крави, друг пчели, друг има казан и искате ракия да се
почерпите, купувате си хляб да ядете. Няма да имате месо, хляб,
мляко –без тези работи вие какво ще правите в София? София не
е държава в държавата. Разберете! Не е само София. Там всеки
ден измервате въздуха – тук никога не е имало замерване на
въздуха. Тука никой не е правил замерване на въздуха. Вие
обяснявате, че само в Рогозина ще го замърсите. Всичко отива
нагоре. След като отиде нагоре, то из въздуха се разнася. Ще
падат киселинни дъждове няма да има сливи, няма да има
картофи, домати, боб, леща , ориз, и още какво ли не …
Атанас Атанасов: Ние знаем, че няма да назначавате.
Весела Георгиева: Значи искате да кажете, че София и къде
казахте още е мръсно и искате да направите цяла Добруджа
мръсна с мръсен въздух? Да ни осъди още един път Европейския
съюз, да вземе още пари от държавата, която е до такава степен
бедна, а вашият инвеститор да трупа милиарди. На вас ви се
плаща за да бъдете тук при нас. Обяснете мен, аз като каква ще
ме назначите, като чистачка или да разтварям химикалите? И

Доц. Ботьо Захаринов: Най-силно замърсения район е в България е
София по ред причини.
Искам да ви кажа, че именно заради София, Пловдив и още един два
големи града, Европейската комисия ще съди България за замърсяване на
въздуха, поради това, че косвените въздействия върху здравето на хората,
възлизат над 3 милиарда лева. Т.е. не мислете, че видите ли ние живеем
охотно и идваме тук, за да ви развалим рахатлъка..

след време да нямам зъби, коса и да си лежа болна в къщи,
защото може да хвана рак или кожно заболяване от химикали.
Нали казахте- киселина, киселината разяжда. Хора са ги
заливали с киселина и след това нямат оправяне. Как се оправя,
аз ако примерно не дай си боже, се разлее киселина върху мен?
Аз питам по принцип как е? Ние знаем и в презентацията пише,
че ще има работни места за хората от населените места. Нали
така пише госпожа, и аз питам като каква ще ме назначите?
Николинка Гицова: Колко човека предвиждате и колко
оператори ще са необходими за една площадка, за да я
обслужват?
Николинка Гицова: В Рогозина и Чернооково няма такива.
Калин Георгиев: В бюрото по труда нямаме такива
специалисти.
Димо Водкаджиев: Доколкото разбирам вие търсите основно
неквалифициран персонал, тъй като високо квалифициране
специалисти няма да намерите.
Димо Водкаджиев: Работни места в региона.

Лъчезар Георгиев: Един технологичен процес, който е свързан със
сондирането и добива, аз ще говоря относно добива на газ и бъдеща
експлоатация, вие видяхте, че ще има оператори за добив. Това са хора,
които контролират работата на съоръженията, както и отчитат
количествата на добивания газ. Всички тези количества, имат специални
бланки, които се попълват. Никой няма да дойде от София, това ще бъдат
местни хора, които ще водят отчета и ще го предават, ще бъдат назначени.
Лъчезар Георгиев: Това са четири смени по трима или четирима човека,
може да ги сметнете, това за операторите. Другото, което ви казах тук
трябва да има персонал, който да се грижи за съответните съоръжения,
това са стругари, фрезисти, заварчици и ние говориме – трябва да има
помощен персонал.
Лъчезар Георгиев: Водачи на автомобили, шофьори за превоз на хора, ще
има и ръководители на обектите, които трябва да бъдат с техническо и
инженерно образование. Надяваме се, че в региона да има такива
специалисти, тъй като информацията се предава към фирмата и държавата,
тъй като газа е акцизна стока, количествата които се добиват, трябва да се
предават в реално време на митниците, значи трябва да има специалисти
със софтуер, с хардуер, които да поддържат тези компютри и тези системи
– инженери. Говорим за автоматизация на целия технологичен процес, а тя
също е свързана с необходимия кадрови потенциал. Както и охранители на
всяка площадка.
Доц. Паунка Божинова: Този високо квалифициран специалист, който ще
дойде ще ползва квартира, храна и вода, и хранителните ви магазини,
всички.........
Доц. Паунка Божинова: Всичко в региона ще се ползва.
Лъчезар Петров: Някакви други въпроси по същество по доклада?

Веселка Георгиева: От къде ще вземете вода, за да разтворите
киселините, които ще пуснете в сондата? Тези химикали къде
ще ги разтворите, във водата, трябва да я вземете от под земята?
Искате да ни вземете водата- един път да я отровите и да я
вземете. От къде ще я вземете? От Румъния ли? Или ще ходите
от Черно море да си пречиствате водата? Аз не съм чела
доклада, защото нямам толкова свободно време. На вас ви
отнема две години да го пишете този доклад, аз не мога за две
седмица да го прочета. Вие не пишете от къде ще вземете вода?
Атанас Атанасов: Да, ако има вода,
Веселка Георгиева: При нас често няма вода и понякога по

Анка Петкова: От кладенеца, който е просондиран на площадка П 1-1
Рогозина- съществуваща, която има разрешение от Басейнова дирекция да
ползва 63 х. куб. метра вода на година, а за всички сондажи - 41 около 63
х. Куб .м. трябват за тази сондажна течност и за целия период от 35 год.
Когато за един сондаж трябва да се просондира, е необходима вода по 250
куб. на сондаж, вие можете да сметнете едно семейство за колко време ги
ползва.
Петър Гергинов: Водата тук е достатъчна. Тази вода при сондирането е
техническа вода и ще се взема от съвсем отделен сондаж. Ресурсите на
този водоносен хоризонт, който се ползва тук, са огромни. Проблем обаче
е това, че когато водата се взема от много голяма дълбочина и това изисква

месец няма вода, защото има аварии, които са възможни и
някога по един месец нямат вода хората,и вие като взимате по
250 куб. на сондаж, значи ние може изобщо да нямаме вода. И
ще чакаме дъжд да завали, който може би ще е киселинен, или
ще си купуваме минерална вода да се къпем с нея.

скъпа поддръжка на съоръженията И съответно ВиК мрежата също
изисква да се поддържа.

Стоян Кишишев: На инж. Ирен Илиева удостоверението, което
е към доклада е от 20.03.2009 г. Срока на валидност на това
удостоверение в регистъра на експертите, е 5 години, значи е
изминал, до 2014 година, а вече сме 2017 година?
А

Анка Петкова: Тези удостоверения са сложени в доклада само да
покажат, че тези специалисти от доста дълго време работят ДОВОС, а сега
законодателството не изисква такива удостоверения. Това е, за да покажем
стаж, който иначе доказваме само със служебни бележки от личен състав,
където работят, че и в миналото, когато са се изисквали тези
удостоверения, тези хора са извършвали такива дейности и тогава са
работили ОВОС и имат много дълъг стаж

Димо Водкаджиев: Не съм присъствал на другите обществени
обсъждания, но защо като напиша Русгеоком ми се отваря сайта
на Овергаз.
Атанас Атанасов: Едно лице, което се крие и не можем да го
видим, и да направим връзка нито по ел. поща, за нас е много
съмнително. Може ли един нормален човек да иска да дойде и
да живее тук със нас 35 години? И ние не можем да го видим.
Димо Водкаджиев: Аз се нагърбих да проуча малко и в щатите
едно градче Бойл там нещо беше. Там се намира сървъра с
пощата, не можахте ли в България да направите е-меил? Кажете
ми Русгеоком точка ком. Къде е регистрирана? Не е в България.
Владимир Начав: Вие сте техни говорители
Димо Водкаджиев: Вие сте говорител, аз съм дошъл да ви
питам. Задавам ви експертен въпрос.
Атанас Атанасов: Защо не е тук, тези хора не са ли важни? Или
ние сме свободни и сме дошли тук да си говорим. Щом така сте
решили организирайте транспорт до Генерал Тошево и всички
тези хора да дойдат да го чуят.
Атанас Атанасов: След дъжд качулка г-жо. На 28 прекратява
нашето участие тук и на инициативния комитет също.
Атанас Атанасов: А със собственика на Овергаз има ли връзка?
Калин Георгиев: Аз искам да попитам- Има ли някаква тежест
тука дали приемаме или не приемаме доклада? Нашето мнение
тук има ли някакво значение за вас? Дали приемаме или не
приемаме?

Не се отнася за ДОВОС

Анка Петкова: Точно по тази причина се правят обществените
обсъждания за да могат гражданите да си изложат техните мнения и
становища. Ние имаме за задача всички ваши становища да ги обобщим,
да отговорим доколкото имаме възможност, и ги предадем на РИОСВВарна, да прецени дали този доклад трябва дали да го преработваме или
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Атанас Атанасов: Точно така, така е процидурата.

трябва да го приемат.

Николинка Гицова: Вашата преценка- Вашият доклад според
вас хората приемат ли го или не?

Анка Петкова: Навсякъде обясняваме във вашия район, дали ще бъде
изпълнено инвестиционното предложение зависи от правителството.
Доц. Ботьо Захаринов: Виждате че се води протокол, непрекъснато
всичко това се записва, той ще стане достояние, той се подписва от наша
страна и от кмета на общината. Всички тези неща се документират, ще
бъдат предадени. Ако смятате, че нещо се крие, такова нещо няма.

Димо Водкаджиев: Русгеоком офшорка ли е? Не, може да се
проверят всички едни данни за всяка една фирма.
Димо Водкаджиев: Регистрирана е на Вирджинските острови?
Атанас Атанасов: Била е, и после вече я няма

Анка Петкова: В българското законодателство настъпиха промени, до
подземните богатства на България не се допускат офшорки и със
сигурност Русгеоком не е офшорка.
Анка Петкова:Не

Атанас Атанасов: Извинявам се, че взимам думата, само да
уточним някои от цифрите, които господата дават в доклада...
Искам да ви кажа в доклада има три вида количества газ:
предполагаеми или прогнозни, очаквани и такива, които ще
бъдат добити. Тука милиард и 333 млн. куб. метра газ, които
казват, че са предполагаеми, в доклада пише са милиард и 97 ,
които ще бъдат добити. Да уточним. Тези 10 %, които ги пишат
и в слайдовете ги обясняват, реални и на практика, в най-добрия
случай за първите 15 години, когато ще добиват доказаното
количество газ, което са открили на площадка 1-1 в Рогозина, ще
представлява в най-добрия случай 2,47 % от нуждите на
България и то при положение, че следващите 15 години, нуждите
на България от газ ще останат около 3 млрд. куб м. на година.
Тези 10% са изсмукани от пръстите – при максимален добив 370
млн. куб.м. – предполагаем, тогава ще участва, ако няма разбира
се разширяване на нуждите на България.
Искам да Ви заявя има прогноза на Булгаргаз за следващите 10
години, че след 10 години нуждите на България ще бъдат 6 млрд.
То е прогноза, както и при тях всичко е прогноза. Те имат само
едно количество и то е милиард и 97 млн., които са доказали на
площадка 1-1 в която са направили проучвателните сондажи.
Забележете, че всичко, което ще ви кажат от тук нататък то е
предполагаемо. Не се знае дали ще има газ в другите площадки,
седем, които ще бъдат. Те са предполагаеми. Същевременно

В геологията има степени на изученост на земните недра категориите доказани запаси (Р90), вероятни запаси (Р50) и
възможни запаси (Р10) запаси. В раздел І.3.1. Местоположение на
сондажните площадки. Фази на разработка. е показана степента на
изученост на находище „Спасово”. На база извършените до момента
геоложки проучвания и очакваните запаси от газ на място участък
„Рогозина е в категорията доказани запаси (Р90), а всички оставали
участъци са в категориите вероятни (Р50) и възможни (Р10). В
случай, че през 35 годишния срок вероятните и възможни запаси
станат доказани, добивън ще възлиза на около 13 милиарда куб.м. за
35 г., което от своя страна е около 370 милиона куб.м на година,
което от своя страна е около 10% от настоящото потребление на
България
Ежегодно са изследвани водите от малм- валанжкия водоносен хоризонт
посредством сондаж ХГ-1 „Русгеоком БГ – Рогозина“

област Добрич" в
читалището на
с.Кардам на
23.10.2017 г. от
17:00 часа

говорят за 13 млрд. добив, който ще добият. Но той е
предполагаем. Данните, които ползват във всички тези анализи
са дръпнати от някъде от интернет, доклади, БАН, данни други
които са дали, но на площадката няма никакви данни. Те
работиха 4 години на площадката, но нищо не са замервали. За
да ги предоставят на господата, затова е упрек към Русгеоком,
защото тези господа, ако имаха такива данни щяха да бъдат
доста по-точни. И ако Русгеоком беше ги предложил при
подготовката на доклада.
Галина Няголова: Бихте ли могли да обясните какъв точно
метод използвате, разбрахме, че абсолютно безвреден за
околната среда, само че аз наистина като една блондинка, не
разбрах точно какво ще правите и как точно ще го правите?
Някъде в България добива ли се по този метод газ? Как сте
проучвали, ако наистина не сте били на тази площадка и нямате
данни от нея? Къде в България по този начин се добива? Колко е
безвредно за хората, които живеят там? Някой от вас живее ли в
Добруджа, знае ли ние как си получаваме водата? Казвате, че
няма да засягате водата и да преминавате през водоносния слой,
а то минава точно през водоносния слой.
Галина Няголова - А как се добива този газ ?
Галина Нягорова - А какви са тези скали на 2 700 метра ?
Галина Няголова - Как без хидравлично разбиване аз наистина
не разбирам? Как на 2700 метра ще се получава налягане без
вода? Вие пак говорите, че е шистово?
Галина Няголова - А тези какви са 2700?
Галина Няголова - Не, не изчакайте, аз ви питам с думи прости
да ми обясните. Сега аз за фракинга нямам притеснение,
помолих Ви с прости думи да ми обясните точно какво ще
правите.
Галина Няголова: аз ви питам с думи прости да ми обясните
Галина Няголова: Значи тогава той трябва да мине през
водоносния хоризонт, за да излезе нагоре.
-Самичък ?

Мария Атанасова: искам в тази връзка да попитам: За какво ви

Добивът на газа се осъществява чрез понижаване на налягането на
забоя на сондажите, което предизвиква приток на газ през перфорираните
отвори в интервалите 1 084 – 2 700 метра индивидуално за всеки сондаж.
Използва се пластовата енергия чрез традиционни методи. Не се
предвижда хидравлично напукване на пласта и нагнетяване на вода с
химически реагенти.
Използва се метода на наклонено-насочено сондиране, който е щадящ
околната среда, защото се просондирват няколко сондажа от една
площадка от 10 дка. Сондажът е на дълбочина 2 700 м и газа се добива от
пясъчници.
В раздел І.5.1.2. Сондиране., част Промивни течности. е записано:
„Промивната течност има множество функции по време на сондирането.
При сондажния процес промивната течност има функция да изнася на
земната повърхност скални частици (сондажен шлам), да охлажда и смазва
сондажното длето, да компенсира пластовото налягане на сондираната
скална формация с цел да се предотврати нежелано формиране и
проникване на флуиди (т.е. нефт, газ и вода) от тези формации в сондажа,
както и да предпази откритите (необсадени) стени на сондажа от
обрушване.”
За постигане на тези цели промивната течност е с различно
относително тегло при различни ситуации., което се постига с различно
количество бентонит (глина) и добавяне на химически вещества, посочени
в таблицата. Химическите добавки се делят на опасни и неопасни.
Максималната концентрация на опасните добавки е незначителна и е
както следва:
- при преминаване на първия водоносен хоризонт – 0,2%;
- при преминаване на втория водоносен хоризонт – 0,3%;
при преминаване на третия водоносен хоризонт (малм-валанжа) – 0,1%.
Преминаването на сондажа през водоносните хоризонти сава посредством
три обсадни тръби с циментация.
Доц. Захаринов: Водата служи за промивна течност, която се движи до

е тогава водата? Казвате, че тонове вода ще използвате, за какво
Ви е водата, след като няма да я използвате за хидравлично
разбиране?
Мария Атанасова: Тя сонда непрекъснато ли ще се върти? Нали
един път като се пробие..?

работния инструмент, за да охлажда температурата, която се развива при
въртенето на инструмента при пробиването на скалата и и се връща на
повърхността, и това е затворен цикъл.
Доц. Захаринов: Не се ползва питейна вода. Ползва се техническа вода,
която е затворена в един сондаж.
Лъчезар Георгиев: Добър ден и от мен, ще направя няколко уточнения на
думите на доц. Захаринов. Трябва да уточним, че разграничаваме два
процеса: единия е прокарване на сондажа, другия процес е свързан с добив
на газ. Процесът на прокарване на сондажа това е един технологичен
процес свързан с монтиране на сондова апаратура, преди да се монтира
сондата, директно предварително се изземва хумусния слой, поставя се
сондовата апаратура и започва процеса на сондиране. Това е процес, който
е свързан със следните неща: това е разрушаване на скалата и образуване
на отвор до определена дълбочина сондиране, спускане метална колона,
която се циментира, след това продължаваме с друг диаметър –
скалоразрушаващ инструмент, който е с по-малък от вътрешния диаметър
от спуснатата колона, стигаме до определена дълбочина, отново спускаме
обсадна колона, циментираме, и така до достигане на продуктивната зона.
След това сондажа се перфорира като перфорацията се извършва с едни
патрони, т.е микровзривове като целта им е да осъществят
хидродинамична връзка между вътрешния диаметър на сондажа и това
пласта, т.е. те перфорират цимента на и колоната, която е стоманена с
определен диаметър и дебелина на стената, както и марка стомана и
циментовия пръстен, който е отвън. След това се спуска колона от
помпено- компресорни тръби, до определената дълбочина, отгоре на
устието на сондажа се монтира т.н. фонтанна апаратура, целта на която е
да осъществява контрол и управление на процеса на добив. Газа под
действие на собственото налягане, както каза доц. Захаринов, от пласта
през помпено-компресорните тръби, през вътрешния диаметър на
помпено-компресорните тръби, през крановете на фонтанната апаратура
отива към пункта за първична подготовка, т.е. към сепараторите, след
което се разделя и от там вече, в зависимост от избраната система за
използване той може да бъде транспортиран към газо разпределителната
мрежа, може да се компресира на място, чрез компресорна станция или в
газопреносната мрежа. Това е, което исках да обясня. Благодаря !

Цонка Пенева: Обяснете на тези хора как ще бъде възстановен
хумусния слой, защото те са земеделци, по какви критерии?
Цонка Пенева: Удобно ли Ви е да гледате тези хора и да ги

Доц. Паунка Божинова: Хумусния слой, госпожо, ще бъде отделен такъв
какъвто е, преди да се започне сондиране, ще се отдели слоя с неговата
естествена дебелина и този хумус ще се съхранява. Там ще се създаде

лъжете и да говорите глупости ?
Цонка Пенева: Колко ефективен ще бъде този анализ, на три
години веднъж, колко ефективен ще бъде този анализ, кой ще го
прави този анализ ?

Боян Стоянов: Да, но тогава не е имало кой за убива
микроорганизмите. Вие сега като ги отровите и убиете
микроорганизмите за четири години кой ще ги възстанови ?

площадката, ще се чакълира, ще се сондира и когато приключи
сондирането и добива на газ от съответното място, тогава се махат
чакълите и се възстановява хумусния слой.
Доц. Паунка Божинова: Госпожо, преди да започне добива ще се направи
анализ на почвите в района.
....Оставете да ме говоря, чух Ви. Ето аз ви отговарям. Аз разбрах въпроси
Ви и мога да отговоря без да ме прекъсвате. Преди да започне добива се
прави анализ на компонентите на околната среда, след като започне
добива, след три години, имайте предвид, че почвата не е тяло, което може
да бъде променено за месец или два, тя е една устойчива система, която не
може да се променя толкова лесно и може би сте запознати в района, че
когато някога се е правило картиране или агрохимическо обслужване, това
се прави на цикъл от 4 години. Поне на 4 години. Така че тази промяна от
3 година е съвсем реална да бъде отчетена и да ни даде някакви
достоверни резултати. Не е нужно няколко пъти в годината да
анализираме почвата.
Ами не може да бъдете убеден преди да са направени проби. Ако се взимат
почвени проби ще се направи не само фосфор, азот и калий, а ще се
направи микробиологията.

Дико Диков: Защо Вие не сте не направили проби в Рогозина
след вашия сондаж? Защо не ги направихте там и да ги изложите
сега?
Цонка Пенева: И преди и сега. Къде са те, кажете ни къде са?
Цонка Пенева: Нямате база за сравнение.
Цонка Пенева: Пак водата ще ни се наруши.

Доц. Паунка Божинова: Изискванията за ОВОС не изискват да се прави
преди началото на добива, да се правят такива измервания.
Доц. Паунка Божинова: Преди да започне добива ще се направят тези
анализи и те ще служат за сравнение.

Боян Стоянов: Искам да станете всички един по един и да
кажете кой къде е роден и къде живее понастоящем?
Боян Стоянов: Много е лесно в София.
Цонка Пенева: Защото ще ни отровите земята.
Георги Владимиров – В Долни Дъбник колко добив вадите?
Георги Владимиров: Питайте тук колко се вади? Аз съм
петнадесет години в земеделието, знаете ли колко са вади тука?
Храним половин България. Какво е това нещо?
Тук вадим 700 кг. и нагоре, а вие 350 кг. от декар, това е
безобразие. Имайте си там сондажи, правете си ги, тук не ни
занимавайте. Дълбайте си, не искаме вашите инвестиции,
нашите бензиностанции не са мрели от вас, че няма да заредите

Не се отнася към ДОВОС

100 литра или 200, нашите магазини не са затворени, защото вие
ще храните 10 или 20 човека и т.н., както господина, който
държи микрофона каза: Голяма инвестиция. Ще дойдат 20
калпака ще ги храним тук по 10 лв. на ден. Колко ще изхарчат?
Иван Русев – от Кардам съм и имам един организационен
въпрос: Спрямо Наредбата, за да направите ОВОС това
обсъждане трябва да се води от инвеститор или от упълномощен
от него човек, ако обичате, който говори да предаде това
пълномощно на протоколчика.
Иван Русев: Кой е възложителя?
Иван Русев: Собственик ?
Атанас Атанасов – Собственик ....ама иначе ...
Атанас Атанасов – И как да няма, защото искахме да видим
човека, който вкарва милиони за добиване. Да го видим , да
знаем.

Лъчезар Петров: Служителите от Общината го имат, тъй като това е
поредно заседание. Аз съм водещия с пълномощно от възложителя. Те
имат пълномощното.
Лъчезар Петров: Възложителя е Русгеоком БГ ЕАД.
Лъчезар Петров: Собственик е Ди Ди Мениджмент.
Въпросите за собственика на „Русгеоком БГ” няма отношение към ДОВОС

Иван Русев – Един друг въпрос: Пак спрямо Наредбата за
ОВОС екипа от специалисти, който трябва да изготви този
доклад е минимум от 12 до 15 човека.
Цонка Пенева: Вие нямате толкова.
Димитър Господинов: И те вече не работят във фирмата,
господата казаха, че са 4 човека фирмата.

Лъчезар Петров: Не са длъжни всички да присъстват на обществените
обсъждания, длъжни са има представител на възложителя, упълномощен
представител, който да води и ръководителя на доклада. Това са
задължителните фигури.
Лъчезар Петров: Списъкът на експертите е Приложение №2 към ДОВОС

Илия Стоянов – Мисля има преди 30, 40, може и 50 години
правеха много сондажи в нашия район, сега има поне 10-20
дупки из полетата колкото половината зала пропаднала земя.
Вие сте специалисти, някой да каже защо пропадна земята? И с
тези новите сондажи пак така ли ще станат? Ще минат пак 20 30 години и какво правим? Предполагам, че половината от
хората, които присъстват, не искат да добивате газ.
Ръкопляскания от присъстващите в залата !
От залата - Не разрешаваме! хорово
Илия Стоянов: Нали казаха, че в Черно море има много газ,
защо не го вадят от там?

Доц. Захаринов: аз искам да ви кажа следното нещо: ние знаем много
добре вашето настроение, вашето нежелание, вие имате право защото
живеете тук. Процедурата се предвижда да ви запознаем с доклада и ако
имате въпроси към него ние сме готови да отговорим, от тук насетне
вашето желание може да бъде по съответния ред представено, чрез
общината на референдум, или по какъвто и да е друг начин, за да
разрешите или не разрешите това сондиране.

Борис Райнов – Аз имам един единствения въпрос, с Вас няма
какво да говора, работата е ясна от всякъде. Вие сте наясно какво
сте взели и как сте взели, единствения човек, с който искам да

Лъчезар Георгиев: Категорично заявявам, като представител на
Русгеоком БГ ЕАД, че такова нещо няма. Фирмата се занимава с търсене и
проучване на нефт и газ, има съответното разрешение, което е издадено от

говоря с представителя на фирмата. Към него имам въпрос, може
ли господине? До нас достигна друга информацията, може да е
димен фишек, може и да е истина, защото където има пушек има
и огън, както старите хора по нашия край го казват, до нас
достигна следната информация, че фирмата майка, под която
шапка сте вие, защото на всички ни е ясно, а сега и на другите
ще стане ясно, че вие не сте фирма, която добива газ и работи.
Вие сте под шапката на някой, няма да казвам на кой, защото
нямам доказателства за това, но в общественото пространство се
знае кои са, фирмата под която шапка сте вие е спечелила
поръчка за изнасяне и складиране на химични отпадъци, и
нямате никакво предложение да търсите газ тука, а ще
складирате химични и други отпадъци в нашата плодородна
земя. Вярно ли е това нещо и ако не е вярно, кой ще ни
гарантира това, при условие, че казахте..., че контрола се
осъществява на две години, а не се осъществява всеки ден или
всяка седмица? Моля да отговорите на обществото !
Борис Райнов: От къде са моите съмнения от къде е
информацията, която се носи в публичното пространство?
Казано по просто сметките не излизат, количествата, които
твърдите не са достатъчни, за да бъдат ефективни тези
находища, казахте 300 млн., ли какво беше. Не са достатъчни, за
да бъдат рентабилни тези находища. Ако е така защо го вадите
този газ, като няма да изкарате пари от него? Тя сметката е
проста. Ако пресметнем цената на газта всеки ще види, че тук се
касае за едни 150-180 милиона за фирмата не е рентабилно да го
прави. Защо го правите?
Владимир Начев: Четири човека има в тази фирма , каква
фирма е?

Министерство на енергетиката, фирмата извърши своята проучвателна
дейност, прокара два сондажа, направи доста сеизмични проучвания в
региона, вие знаете 2008 - 2013 година, покара сондажите и установи
наличието на газово находище с.Спасово. За това ви казвам, че такова
нещо няма.

Мирослав Димитров – Към господата и госпожите имам един
много човешки въпрос: Как спите нощно време, като смятате да
унищожавате Добруджа? Как смятате да оцеляват вашите
наследници? Къде са те? Моите са тук имам син на 20 години и
дъщеря на 17 години и са в Добруджа, и искам да остана в
Добруджа. С такива инвестиции като вашите ще останат само
циганите.
Цонка Пенева: И те няма да останат.
Браво и ръкопляскания в залата!

Въпросите не се отнасят към ДОВОС.

Въпросите не се отнасят към ДОВОС.

Дико Диков: Когато сондата беше в Рогозина, защо камионите,
които идваха с невредни според вас химични келементи и
материали, защо бяха конвоирани от полиция и гражданска
защита, има ги регистрирани в полицията като конвой –
материали, които са вредни и опасни, лично съм ги видял? Защо
и какви са тези материали, които са опасни?
Борис Райнов: А вчера твърдяхте, че няма радиоактивни
вещества .

Лъчезар Георгиев: По време на сондирането се правят геофизични
изследвания, които са задължителни за сондажа и за едно от тези
изследвания, което масово се е прилагало в световната практика, това е
използването на радиоактивен източник, който е в много малка доза, тези
изследвания се правят с цел да се определят параметрите на скалите през
които се преминава, за да се направи геофизичен запис и съгласно закона
всеки един такъв източник който влезе там е с разрешение на Агенцията за
ядрено регулиране се транспортира от оторизиран транспорт, който по
закона е с полиция, и след това той се изнася –изнася се от тези, които са
правили изследвания.

Мирослав Димитров: В доклада е написано: че нашата почва
издържа на много силно химично въздействие и точно затова е
тука химикала - да се пробва
Борис Райнов – Оставихте моя въпрос без отговор - Защо при
положение, че е нерентабилно вие го правите?

Лъчезар Георгиев: Ръководството на фирмата си е направило
съответните изчисления и е преценило, че разработката на находището е
рентабилна за нея.

Димитър Господинов - След тези радиоактивни химикали
правени ли са тестове на почвата за радиоактивност на въздуха и
след това ще се правят ли или не?
Другият ми въпрос е: казахте, че тези пясъчници са на 2700
метра, а преди това г-н Мерачев спомена, че и те са на 200-300
атмосфери налягане, обаче въпреки това налягане те са
напукани, така ли да разбирам, и имат достатъчно големи
пукнатини и пори за да може да се добие от тях, така ли е ?
И има ли кой да преведе нещо от английски на български- да ви
го дам да го прочетете вие, да не го чета аз ?
Мирослав Димитров – Там пише и 6,5 % хумусен слой, къде го
има това нещо обяснете ми!
Доц. Божинова: Слушайте сега! Аз мога да ви покажа какво е
написано в доклада, вие искате отговор, щом като искате отговор
ще получите, но дайте възможност да се отговори.
Мирослав Димитров: Искаме отговор, не искаме лъжи.
Шум в залата.
Първо: ако има написано, че има 6,5 % това е споменато за
целини и необработваеми земи. Тихо, това че всичко сте
разорали е друг въпрос.
Граждани: Вие не можете да ни казвате ………

Доц. Божинова: да отговоря на г-н Димитров, това което казвате макар, че
не мога да кажа, че точно е написано в доклада, че вашите почви издържат
на такова химическо замърсяване по какъв повод е написано, ако е
написано.
Доц. Божинова: Хайде да бъдем наясно, аз имам таблиците, които съм
подала, защо вие ще ми казвате, аз знам какво съм подала господине: от
2,5 до 3,8 максимум 3,9 % хумус върху обработваемата земя.
Доц. Божинова: Да, ще пия от вашата вода. Не пия, защото никой не ми
предлага затова.
Доц. Божинова: Да ви отговоря за химическия състав, когато става въпрос
за замърсяване на почвите с тежки метали, тогава има една класификация
на почвите по устойчивост към химическо замърсяване и тука вие нямате
замърсяване с тежки метали, но се спомена, че основно разпространение,
изисква се в доклада да бъде написано дали са устойчиви вашите почви на
химическо замърсяване, това се изисква по Наредба, и вашите карбонатни
черноземи и излужените черноземи са наистина устойчиви към химическо
замърсяване, и това само е споменато, а не че са замърсени. Не са
замърсени и никой няма предложение да ви ги замърсява.
Доц. Божинова: Ние сме причислили почвите към съответния клас, а за
замърсяването ние не сме хората, които ще замърсяваме.

Викове от залата
Цонка Пенева: А вие ще пиете ли от нашата вода ?
Гражданка:А ние вече пием зелена е водата, замърсена.
Мирослав Димитров – Аз не говоря, че са замърсени, искам да
ме разберете ясно, аз говоря, че давате голям клас на почвите и
после може да им се въздейства не от наша страна, а че може да
им се въздейства от ваша страна на почвите. Дайте да не си
говорим, а да говорим реални неща.
Димитър Господинов – Не, не друго нещо пише там.
Димитър Господинов – Нататък какво пише?
Димитър Господинов – В тайт-газа пише, че е в пясъчници,
които са силно компресирани и карбонатни скали.
Димитър Господинов – Значи другите видове
неконвенционални източници, освен шистовия газ, освен
шистите, са плътно сгъстените пясъчници и това са данни от
американското ....
Димитър Господинов – И той не е компресиран пясъчника?
Ирен Илиева – Какво разбирате под компресиран пясъчник?
Владо Начев: Ако е уплътнен пясъчника кажете какво се
случва, ако е уплътнен пясъчника и не позволи ...
Ирен Илиева Газта в пясъчника е в поровото пространство на
скалата.
Владо Начев: Има случаи когато пясъчника е уплътнен, тогава
какво се случва?
Ирен Илиева Ама това е във порово пространството, това са
микро пукнатини, разбирате ли, там този газ е под налягане. При
пробиване на сондажа под действие на налягането, което е в
пластта, той започва да излиза в ствола на сондажа и на
повърхността така постепенно налягането се изравнява и..
Владо Начев: Това го разбрах. Въпросът е: ако е уплътнен ?
Димитър Господинов - Защо тогава те говорят за
конвенционални източници и неконвенционални източници, а не
за конвенционален пласт ?
Димитър Господинов - Вие говорите за конвенционален газ, а
ние говорим за конвенционални източници.
Димитър Господинов – Той конвенционалния газ е на
пясъчника отгоре на каверна? Значи американците и те не знаят.
Димитър Господинов - Точно там се твърди, че от пукнатините

Лъчезар Петров: Да отговоря на господина с превода, тук пише, че в
заключението, само това което е подчертано, е че конвенционалния
резервоар метод газът е свързан в порестото пространство……
Лъчезар Петров: (прочита текста на английски) Как го превеждате Вие?
Лъчезар Петров: Нататък пише: Също като кухненска гъба, което
колегите няколко пъти дадоха такъв пример, която позволява лесното
протичане на газа в кладенеца, но в неконвенционални резервоари - като
шистовите такива, резервоарът трябва да бъде механически стимулиран,
именно т.н. интензификация или този механичен хидравличен “фракинг” с
химикали под огромно налягане, за да се създаде допълнителна
пропускливост и да се освободи газа, за да може той бъде събран. В
допълнение шистовия газ и други типове неконвенционални резервоари,
включващи тайт-сгъстен газ, който е с ниска порьозност на стените и
карбонатни резервоари.
Доц. Божинова: В шистови скали.
Лъчезар Петров - В самсон и карбонетен резервоар.
Ирен Илиева – Това което пише във вашия материал е точно така. В
затвореното пространство на пясъчниците се съдържа конвенционалния
газ, в уплътнените шистите в тях, за да може да се освободи този газ,
трябва да се направи това хидравлично разбиване, за което толкова се
притеснявате. В случая имаме газ в пясъчниците.
Ирен Илиева – То пясъчника е уплътнен. След като е пясъчник той е
уплътнен, пясъкът не е уплътнен.
Ирен Илиева – Защото там газта излиза под собственото си налягане, а от
шистите газта не може да излезе, трябва да бъде разбито, за да се напука
скалата и да почне да излиза газта.
Ирен Илиева: Ние говорим за разликата между конвенционален газ и
конвенционални източници?
Лъчезар Петров:Но там пише за въглищни пластове: Си Би Еф, колбек
метан.

не може да се изкара. Това е научна литература и точно това се
твърди – Департмейнт енержи Америка.
Николинка Гицова: В една от предходните срещи, г-н Мерачев,
каза, че тези микровзривове……..
Димитър Господинов - Ниско порести пясъчници и карбонатни
резервоари пише и това са неконвенционални резервоари.
Димитър Господинов - И колбек освен тях, освен въглищата.
Димитър Господинов – Специалиста, на който му е платено от
инвеститора не ме интересува изобщо какво казва.

Лъчезар Петров:И в скоби пише ли и “колбет метан”.
Лъчезар Петров: Специалистите ни казват, че това са конвенционални
скали.

Николинка Гицова: Г-н Мерачев на срещата в Чернооково,
мисля каза, че мини тези взривове, с които ще се перфорира
тръбата, нали така, по просто го обяснявам, тези патрони, т.н от
Вас, трябвало да влязат и на малко разстояние встрани в
пясъчника, за да помогнели да се напука още пясъчника и от
него да потече газа. А Вие сега днес казвате, че само в
циментовата тръба ще пробивате. Кой сега говори как ще бъде и
кой се е объркал и решил нещо пред нас да говори ?
Николинка Гицова: Преди малко защо не го споменахте това,
че ще навлизат в скалата, на пясъчника сега го казвате?
Владимир Начев - Колко малко навлизат?

Лъчезар Георгиев: Става въпрос за следното: имаме циментов камък
около експлоатационната колона, перфорираме, зарядите навлизат в
обсадната колона, циментовия камък и съвсем малко навлизат в скалата по
2 см.,
Перфорацията представлява, насочени микровзривове на определената
дълбочина, които перфорират обсадната колона и цимента срещу
продуктивната формация. В резултат на това флуидът прониква в сондажа,
докато останалата част на обсадения сондажен разрез остава изолирана.

Димитър Господинов: Кога ще ни покажете схема на
разклоненията както са и както ще бъдат добивани ?

Не се отнася към ДОВОС

Иван Петров - Присъствах на всички срещи, аз съм
добруджанец роден в генералтошевско, и милея за тази земя. На
всички обсъждания присъствах и в с.Калина, снощи беше
зададен въпрос, на който не беше отговорено, аз искам да
поставя въпрос към господина представител на Русгеоком.
Въпросът ми е следния: той е от две части, но е един: кой ще
възстанови и реконструира разбитите републиканска, общинска,
селскостопанска пътна мрежа и селскостопански пътища и кога,
и знаете ли какво ще струва?
Искам само да допълня, че от стр. 66 до стр. 72 от вашия ОВОС,
споменавате само за местоположението на пътищата от
Републиканската, общинската или друга пътна мрежа, без и най,
за да чуят всички хора, защото тях ги касае, те 40 години не
могат да видят един път между Кардам и Дуранкулак, а сега за

Лъчезар Георгиев: Републиканската пътна мрежа, изключително тя се
стопанисва от държавата. Няма предвидени нормативи в закона, че този
който добива и ползва пътищата трябва да ги реконструира.
Съоръженията, машините, които ще се използват за прокарване на
сондажите не биха повлияли върху състоянието на пътната настилка. Те
са автомобили с определен тонаж и с при използването на РПМ, вие
знаете, че при прекарване на различни товари има разрешителни и
съответната пътна агенция казва по кой път може да се мине и по кой не да
се мине. Това всичко ще бъде съобразявано с изискванията на Р. България.
С положителното решение за приемане на ДОВОС, възложителят ще
бъде задължен да изработи транспортно-комуникационна схема на
база предвидените дейности в ДОВОС. Тогава ще стане ясно, че
експлоатацията на находището ще увеличи натоварването на
Републиканската и общинската пътни мрежи незначително, защото:

35 години, ако, вие пишете в доклада, че не се предвиждат
никакви средства за възстановяване, тъй като ще ползвате
Републиканската пътна мрежа, общинската, и това, което ще
направите, за да можете през зимата да се придвижвате до
сондажите да направите с чакъл 40 сантиметрова пласт
трошенокаменна настилка до площадките, които ще ползват и
земеделските производители. Значи нас не ни интересува много,
те се начертани добре координатите на тези пътища и те са
дублирани по два варианта до площадките, и ако ги пресметнем
те са над 80 км. РПМ от ІІ-ри Международен път Варна-ДобричКардам, ако го сметнем само от Добрич тук до площадките около 50 км общинска пътна мрежа, изключвайки
трошенокаменните пътища, които ще правите по
селскостопанските пътища.
Въпросът ми е: Защо не сте изчислили и това и за 35 години
евентуално, вие трябва да сметнете какво ще струва
поддържането, възстановяването, реконструирането, дали
основен ремонт, но ако на този път е необходим ремонт или
реконструкция на този път Кардам - Дуранкулак? Обяснете? От
най-простите сметки, аритметиката показват, че само за
реконструкцията на тези 80 км. РПМ, говорим само ІІ и ІІІ клас
ще трябват около 25 млн. По 500 х.лв. на километър за
рехабилитация на основната пътна мрежа, на второкласната
около 250 х.лв., на третокласната пътна мрежа и отделно
амортизацията за тези 35 години, на всеки 10 години трябва да се
отремонтира, поддържането им. Моля да ми отговорите на този
въпрос като представител на Русгеоком ?
Иван Петров – Само едно изречение искам да кажа: това е ясно
в закона за управление на териториите и по ЗДвП описано е
ясно, че за тежките товари, извънгабаритните автомобили, вие си
плащат таксите на АПИ, но това което ще се направи 35 години
при проучванията и експлоатациите, трябва да се помисли и
хората питаха снощи на обществените обсъждания, какво тази
фирма, не говоря за проучвателните работи и за вашия ОВОС,
защото вие сте длъжни да го защитите, въпреки, че може не
всички да сте убедени че сте прави, като специалисти, аз така
усетих, особено след като не виждам някои от хората, вашия
ръководител на екипа не го виждам вашия ръководител - проф.
Пеловски.

- химикали се возят еднократно при започване на сондиране –
веднъж на година
- хора се возят с пътнически транспорт– 2 до пет пъти в денонощие;
- рошено-каменна настилка се вози само по време на строителство;
- газ се вози само в началния период, когато добива е минимален,
след това е значително икономически по-изгодно газа да се
транспортира по тръба.

Стоян Илиев: Колега добив на газ в района няма да има,
спокойно, няма да ни разбиват пътищата.
Иван Петров - И накрая искам само един цитат да ви кажа:
“Много трудно може да се убеди човек, на когото му се плаща да
не разбира.” Вие се правите, че не разбирате в момента господа,
че не разбирате, а много добре разбирате.
Ръкопляскания ……
Георги Петканов – Имаме опит, има газокомпресорна станция,
решите вече това е направено, за да спре една компресорна
станция и за да я пуснат наново трябва да изпуснат системата
цялата точно тази газ, която е вътре, къде ще я съберете вие?
Къде? Спира една машина, правите проба, втора проба, тази газ
къде отива? И вие тук ли ще бъде като изпуснат компресора?
Георги Петканов – Но ние сме до компресорната, ние имаме
опит, в цялото село, в цялата община се чува като угасне една
машина трябва да я изпразнят напълно, за да я запуснат отново.
Като угасне една машина къде ще отиде газта?

Лъчезар Петров: Не се изпуска газа при запускането на компресорите

Кирил Иванов, механизатор - Работил съм 10 години в ДЗС
Рогозина и в селото навсякъде обаче искам да ви кажа нещо
друго, че няма да прекарате нищо то е ясно, но ако има начин да
отидете в Рогозина да видите контейнерите, там на площадката,
където е торта и обещаха, че ще дойдат и в 11 часа дойдоха 1015 камиона с два крана ги свалиха и ги оставиха контейнерите с
едни кръстове там, не знам какво е, но един ден ще ревем всички
тука. Запишете го и отидете да проверите, това е на 2,300 км.
западно от самата компресорна станция. Питам тази вода къде
ще отиде?
Най-напред вижте тези работи в ДЗС Рогозина и после говорете?

Не се отнася към ДОВОС

Гражданка: Ние сме сеизмичен район, какво се случва при
земетресение? Близо сме до Вранча?
Галина Няголова – Пише в ОВОС и казвате, че няма да
минавате през водоизточник, а ние видяхме как водата е на 900
метра, а това ще бъде на 2700 м., пак не ми отговорихте какво се
случва с тази вода, как ще стигнете на 2700 метра дълбочина без
за минавате през водоизточника и през нашата вода?

В раздел І.5.1.2. Сондиране., част Промивни течности. е записано:
„Промивната течност има множество функции по време на сондирането.
При сондажния процес промивната течност има функция да изнася на
земната повърхност скални частици (сондажен шлам), да охлажда и смазва
сондажното длето, да компенсира пластовото налягане на сондираната

Цонка Пенева: Вие на площадката в Рогозина бяхте ли? За
какво ми говори този човек? Не нали.
Илия Илиев: Не искаме производство на газ в района.
Цонка Пенева: не
Галина Няголова: Това което показахте като картина казахте,
че не минава през водоизточника.
Галина Няголова - В някой слайдове показвате, че не се
минава.
Галина Няголова – Ето предния слайд - не засяга
водоизточници, как точно не ги засяга, като водоизточника ни е
на 950 метра според вашата картина, а вие стигате на 2700 метра
?
Галина Няголова – Как точно ще стигнете до площадката без
преминавате водоносния слой?
Атанас Атанасов - Това бихме го приели, че е така, когато
водоизточникът, който ползваме за питейно-битови нужди е
външен, т.е. на повърхността. Когато е вътрешен, вие не само, че
минавате над 2700 метра дълбочина, но и минавате през него, а
направо сте вътре. За повърхностни водоизточници о кей, тука
нямаме такива.За тези вие си минавате 41 пъти през тях. Как така
сте записали, че няма да засегнете водоизточниците?

скална формация с цел да се предотврати нежелано формиране и
проникване на флуиди (т.е. нефт, газ и вода) от тези формации в сондажа,
както и да предпази откритите (необсадени) стени на сондажа от
обрушване.”
За постигане на тези цели промивната течност е с различно
относително тегло при различни ситуации., което се постига с различно
количество бентонит (глина) и добавяне на химически вещества, посочени
в таблицата. Химическите добавки се делят на опасни и неопасни.
Максималната концентрация на опасните добавки е незначителна и е
както следва:
- при преминаване на първия водоносен хоризонт – 0,2%;
- при преминаване на втория водоносен хоризонт – 0,3%;
- при преминаване на третия водоносен хоризонт (малм-валанжа) – 0,1%.
Преминаването през водния хоризон става посредством три обсадни тръби
циментирани
Ирен Илиева - Госпожо става въпрос за площадката. Площадката е
ситуирана така, че да не засяга санитарно-охранителната зона на
водоизточниците.

Николай Иванов: Колко време ще издържи този цимент?
Димитър Господинов: Бетона в каква посока има най-голяма
якост и защо се слага бетон? Вашата сонда първо, че ще е
настрани. Как ще издържи бетона на натиск?
Димитър Господинов: Нали е наклонена.
Галина Няголова - Малък, голям пак 2 см. ли ще е наклона?
Атанас Атанасов: Всъщност в крайната точка на какво
разстояние ще бъде, ако бъде отвес, 1082 м. и на 2700, на какъв
обхват ще отиде, на един км., на 6 км, или на колко?
Димитър Господинов: Госпожата каза 750 метра сте стигнали
настрани, при 2700 дълбочина, то си е горе-долу половината
разстояние надясно, колкото е надолу.
Димитър Господинов: И няма ли да повлияе на якостта на
бетона? Защото бетона само на натиск издържа, ако малко мине
наляво или надясно, колкото и мегатона да пишете, че издържа,
аз мисля, че лъжете.
Атанас Атанасов – При земетресения, при разместване на

Доц. Захаринов: Циментират се всички колони и се бетонира …всички на
водоносния хоризонт.
Доц. Захаринов – Тя не е настрани. Наклонена не значи настрани.
Лъчезар Петров: На 740 м.
Ирен Илиева: 2700 е хипотенузата и 740 е катета, смятайте.
Лъчезар Петров: това имате предвид при земетресения ли?
Лъчезар Петров: колкото и да е наклона, то е по технология и тя се
изчислява така, че да бъде съобразена с условията в пластовете и да
издържи при земетресение.
Ирен Илиева: По коя скала ?
Ирен Илиева: тази скала, по която виждате в ОВОС-а е скалата по
Медведев- Шпонхоер и Карник. Това е скала, която отразява влиянието на
земетресенията върху повърхността, а тръбата не е на повърхността, влияе
най- вече по сгради и др. такива съоражения. Точно там е работата, че
тръбата не е на повърхността, защото пораженията на повърхността са поголеми отколкото в дълбочина. Установено е с изследвания и ако искате
вярвайте, ако не искате недейте, че в дълбочина силата на ….

пластовете от земетресенията.
Димитър Господинов: Ние сме сеизмичен район – 8-9 степен
земетресения ако има?
Атанас Атанасов - По Рихтер примерно 7 степен или 10 по
Шпонхоер например.
Николинка Гицова: Да но г-жо, но водата ни не в дълбочина. И
там пораженията са по- големи.

Ирен Илиева: Ясно беше казано, че сондажната тръба ще бъде
циментирана и ще бъде изолиран водоносния хоризонт.
Ирен Илиева: Циментиран с обсадна тръба. Всичките сондажни тръби са
изчислени да издържат по 10 степен по скалата на Медведев.

Сава Канев: След като изкарате газта, няма ли да има нагъване
на земните пластове, няма ли да се получи раздвижване на
земните пластове и да се получи земетресение? И наща питейна
вода да потъне тук както на времето е имало суха река, и тя е
потънала, няма я. Ще останем и без питейна вода, не дай си боже
пък да я замърсим, тогава и с Румъния ще трябва да си
обявяваме война. Щото не само нашата и тяхната такова…За туй
нещо помислихте ли?
Николинка Гицова: Последно минава ли от там или не минава
ли? В цялата дълбочина на водоносния хоризонт.

Петър Гергинов: Аз искам да ви отговоря за водите, защото те наистина
са важни в случая и действително всички се притесняват за тях. Вода ще
имате и след като се осъществи това инвестиционно предложение. Вашата
вода е разположена на дълбочина 1000 метра. Това инвестиционно
предложение е много на дълбоко под нея. И тъй като ще се ползват
конвенционални методи на добив, няма да има нарушаване на нищо друго,
а само в сондажния ствол, а сондажния ствол е незначителен като размери,
спрямо размерите на тези водоносен хоризонт, който е няколкостотин км
на няколкостотин км.
Петър Гергинов: Минава в цялата дълбочина на водоносния слой се
преминава от тези сондажи.

Николинка Гицова Ама господине вие казахте, че ще работите
много по дълбоко, а в доклада си пишете, че продуктивния слой,
дето ще добивате, почва да се ползва от 1080 метра, а това е на
сто метра от водоносния хоризонт.
Атанас Атанасов – А сега обявихте, че ще добивате от 1320, за
последен път ви питаме, защо има разминаване с това, което е
записано в доклада? Защото едно е на 400 метра от водоносния
хоризонт, а друго е на 100 метра

Анка Петкова: Доклада за ОВОС е разработен на база геоложкия доклад,
който геолозите са разработили и са внесли в МЕ за одобряване. Може да
сме допуснали грешка при написването, ще го уточним в този геоложкия
доклад и в събота ще ви отговорим.

Атанас Атанасов: Когато получихте Разрешение от
Министерски съвет да правите проучвателен сондаж има ли
приложена от вас екологична оценка към това инвестиционно
предложение да правите проучвателен сондаж?
Атанас Атанасов: Сега ще ви кажа: Решение на ВАС ( Върховен
административен съд) от 31.05. тази година, при подобен случай
при непредоставена екологична оценка, тъй като това нещо
влиза в цялата тая рамката: предпроучването, инвестиционното
предложение, проучване след това ДОВОС донос, който вие
предоставяте преди решението и неговото неналичие, това

Цитат от решението на ВАС
„Всичко това показва, че ЦРП попада в обхвата на глава шеста от ЗООС и
на наредбата по чл.90 от него, каквато е Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми в приложимата й
редакция от 30.11.2012 година, действала към момента на подаване на
уведомлението (наричана в настоящото изложение Наредбата по чл.90
ЗООС). Направеният обратен извод от МОСВ в писмото му до
инвеститора е не само немотивиран, но и противоречащ на материалния
закон”

решение противоречи на изискванията на чл.2, ал.2 т.3 от
Наредбата по ОВОС и решението на Министерски съвет е
незаконосъобразно и т.е. то ще падне в съда. Може да го
прочетете.

Наредбата е от 2012 г., а Цялостния работен проект на Русгеоком е
одобрен през 2002-2003 г., т.е не трябва екологична оценка

Атанас Атанасов: Друг въпрос имам и мислех по-късно да го
задавам, но ще си губим времето тук с тези хора, искам да
попитам представителя на Русгеоком при предоставяне на
финансовите отчети за 2016 година е публикуван отчета за
2015г., как да ви вярваме на вас, като ние не знаем какво сте
правили през цялата 2016г. Две години наред сте публикували
2015 год., през 2016 какво сте правили - работили ли сте, имате
ли доходи, приходи, разходи? Какво сте имали?
Николинка Гицова: В доклада по ОВОС, имате грешки на
счетоводството и на управителя и искате да ви вярваме, че няма
да направите грешка при сондирането и при добива. Вярваме ли
им на тия хова?
Групово: НЕ - Ръкопляскания
Атанас Атанасов - Искам отговор попитах ви нещо
Атанас Атанасов – На нас ни трябват хората, които дават
капиталите за.да ги питаме, вие сте специалист геолог, но нищо
не ни казвате. Питам запознат ли сте с това съдебно решение,
нямате юрист.Пак не сте запознат. Разбирате ли, че в момента
сме в една процедура, която е незаконна?

Въпросите не са по ДОВОС.

Иван Цветков: Знаете в кое село се намирате, знаете ли
границата с Румъния на колко километра е там? Има една осма
глава, която се казва Трансгранично. В ОВОС-а имате ли нещо
такова? Румънските власти запознати ли са с това нещо? Още
един въпрос: При сондажа на един метър вие сте си направили
сондаж и казвате за технологични нужди.Тази вода от къде я
вземате? От реката за питейната вода?
Колко лева са влезли в държавата за изразходвана вода за вашия
сондаж? Защото един кладенец, който и да е в селото, ползва 10
кубика на ден, или месец водата трябва да се плати, то за този
ваш сондаж има ли водомер?
Мирослав Димитров: Ще добиваме от почвата като излезе
навън става технологична за вас, а за нас е питейна.

В доклада е разработен раздел Трансгранично въздействие. Анализите
показват че не се очаква такова въздействие.
Петър Гергинов: Действително е точно така за лични потребности до 20
куб. м за денонощие водата, която ползвате, предоставям като информация
само, но тя не подлежи на узаконяване. В случая вода, която се ползва за
технологични нужди се взема от сондаж ХГ-1, който има разрешение от
Басейнова дирекция Черноморски район.
Лъчезар Георгиев: Сондажа има разрешително от Басейнова дирекция,
прокаран и озаконен, има поставен водомер, на който ежегодно се отчитат
количествата добита вода, на всеки 6 месеца се изпраща справка до
Басейнова дирекция 15 след изтичане на шестмесечието, до края на
септември всяка година по разрешително се взема водна проба, която се
изследва в акредитирана лаборатория и се изпраща също в БД. Към края на
годината, към тридесет и първи декември се изпраща отново справка за

количествата, и след това до март месец се изготвя доклад, с който по
количеството, което е изразходвано за определения период се заплаща
необходимата такса. Трудно ми е да цитирам, но за вяска година съобразно
потребеното количество, сме заплащали такси към ДБ, към БД, за което
има документи, но не мога да кажа сумата в момента.
Петър Гергинов: Технологичната вода е свързана само с със сондажния
процес, а питейната за обслужването на площадките и в процесът на добив
ще бъде доставяна отделно и тя няма да бъде от водоизточник.
Борис Райнов - Къде отива водата, която вече е използвана при
технологичния процес? По време на проучванията и има ли тя
някакви примеси и къде бива отвеждана? Въпросът ми не е към
вас, вашето мнение не ме интересува, с вас няма да разговарям с
вас въобще.
Борис Райнов -С каква влага ще ви я купят на вас от Булгаргаз?
Няма как на сухо да дупчите.
Николинка Гицова: Г-на искаше да каже са сондиране и добив.
Включете и сондирането. Колко кубика вода?
Николинка Гицова: Значи още 250 кубика към 3,7
Борис Райнов Къде отива тази вода ?
Боян Стоянов: Цистерната, която ще носи водата на
пречиствателна станция, ако се обърне, какво правите нататък?
За 35 години неминуемо ще има такъв случай, да не говорим, че
като правихте проучване цистерните ги изсипахте между
Генерал Тошево и Кардам, в бившия комплекс тука ги
изсипвахте, даже не ги карахте до Варна. Занимавате ни ще
кажете, че сме баламите, вие сте по зле от политиците, много
говорите, но в крайна сметка нищо не казвате. Един конкретен
отговор не ми дадохте да ме убедите, че вашата тръба тук ще
стърчи, и нищо няма да пропадни, да не говорим, че ще
предизвикате земетресение.
Борис Райнов – Единствения човек между вас дето дава някакви
смислени отговори е г-на. Единствено той се опитвате да даде
отговор, не желая останалите да ми отговаряте.
Следващият ми въпрос който е: При евентуална производствена
авария какви мерки имате заложени? Троши се металната глава
която е долу какво предприемате? Искам г-на да каже!
Борис Райнов Те не заслужават да говорят с нас защо е ясно на
всички за какво са тук и какво са получили

Лъчезар Георгиев: Добре, това което се предвижда, количеството вода,
което ще се добива в процеса на добив е много малко около 3,7 кубика на
месец и тази вода ще се транспортира и ще се вкарва в пречиствателната
станция Варна.
Анка Петкова: Газа, който излиза от земните недра е влажен газ, за да
може да се продава той трябва да бъде изсушен, има една точка на роса, и
от тази влага се отделят тези 3,7 кубика.
Анка Петкова: За един сондаж има 250 кубика вода
Лъчезар Георгиев: тези хора са утвърдени експерти които правят оценка
на въздействието върху околната среда на база разработената технология
утвърдена от Министерство на енергетиката.
Лъчезар Георгиев: В случай на аварии за всеки технологичен процес –
два процеса сондиране прокарване на сондажа и добиване на газа. В
процесът на сондирането е възможно, както вие нарекохте това
заклещване на сондажната глава. За него има специални спасителни
инструменти които се използват. Отдолу имаме скалоразрушаващ
инструмент, който е в контакт със скалата и разрушава, догоре
продължават тръби, които се задвижват от сондовата апаратура. Да има
нагледност и в случай, че се случи това нещо преди започване на всеки
сондаж има авариен план за спасяване. Известно ви е, че сондажа не е
чисто вертикален в случай, че получи прихващане, в световната практика
се ползва прилагането на ниско киселинни разтвори, които освобождават
скалоразрушаващия инструмент \|сондажната глава/. Използват се
киселинни вани, т.е. ниско концентрирани киселини вани.
Лъчезар Георгиев:Аз ви казах технологията. Има хора еколози затова
предлагам независимите експерти да отговорят.
В ДОВОС след анализ на риска е изготвен раздел І.16.4.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АНАЛИЗА НА РИСКА,
включващ:
І.16.4.1. Аварийно планиране и създаване на организация за

Когато се разкрие продуктивния хоризонт, на сондажа се поставя
едно устройство, което се нарича превентор. Той служи, ако се
получи приток, сондажа да се затвори и този приток да се
контролира. Контрол на нефто-газо проявнение. Това всичко се
записва в аварийния план.
При процеса на добив има аварийни планове за всички видове
аварии, начин на изпускане, как се контролира пробив или
утечка на газ от кран, от уплътнение или тръба, всичко това се
описва и се съгласува със службата по Противопожарна
безопасност и ЗН, и във всеки план се описва кой отговаря, как
се оповестява, какво се предприема. В наредбата за
Противопожарна безопасност да има пожарогасители, да има
система за обезопасяване какъвто е принципа за обектите в
експлоатация по Наредбите за пожарна безопасност, както важат
и за …..
Борис Райнов – Два въпроса възникнаха в мен. Имаше в
с.Спасово човек, който твърди, не знам колко е вярно, че е
използван точно такъв метод за освобождаване на сондиращия
инструмент с киселинен разтвор, значи все пак при една авария
ще има вреди, замърсяване на околната среда и водите, ако се
наложи да се използва киселина тя ще остане долу под земята на
дълбочината на която е достигнала главата.
Гражданка: Колко са независими тези експерти …..

действие и взаимодействие между ръководството на дружеството и
силите за провеждане на мероприятията по защитата на работещите и
собствеността и извършване на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи.
І.16.4.2. Поддържане на постоянна и надеждна връзка на
необходимите йерархични нива в дружеството и на информационен
обмен за своевременно информиране на дежурните сили и оповестяване
на населението, за възникнали дисбаланси, бедствия, аварии и
катастрофи в материалната сфера и околната среда.
І.16.4.3. Създаване и поддържане на сили и средства за
своевременно локализиране на кризисни ситуации и провеждане на
спасителни и аварийни дейности.
І.16.4.4. Осигуряване на необходимите защитни средства и
създаване на организация за своевременното им раздаване и използване.
І.16.4.5. Обучение на работниците и служителите за поведение и
действие, помощ и самопомощ при бедствия и аварии.
І.16.4.6. Изграждане и поддържане на система за мониторинг на
замърсителите в обектите във фирмата и околната среда за спазване на
санитарно-хигиенните изисквания за работна и околна среда.
І.16.4.7. Периодично, но не по-малко от един път годишно,
проиграване на възможните аварийни ситуации предвидени в аварийния
план.
І.16.4.8. Провеждане на превантивна работа за недопускане или
намаляване щетите при бедствия и аварии.
І.16.4.9. Създаване на условия за бързо привеждане на
работещите в дружествоото в готовност за работа при екстремни
ситуации.

Борис Райнов - При вас е високо рисков добив, за околната
среда, за хората които ще работят там, и не се съмнявам че
авариините ви планове няма да са изпипани. Но имате ли
аварийни екипи в близост, които да могат на място да реагират
на 15 минути, защото ако разчитате на пожарната за 10 мин. да
дойде. За колко време ще пристигне пожарната по разбитите
селски пътища.
Борис Райнов – При един тежък инцидент, не пожелавам на
никого да се случва, имате ли аварийни екипи? Има ли екип,
който може да дойде на тяхно място при една авария ? Значи
няма в момента. Нека да отговорят на другия въпрос за
киселината

Лъчезар Георгиев: В аварийните планове се описва екипа и хората, как да
реагират. Има хора, които преминават обучение, всеки знае своите права и
задължения.
Доц. Захаринов: Когато се пусне една такава киселина първо тя е много
слаба и за водните сондажи се ползва.
Доц. Захаринов: Тя е в малко количество. За всеки конкретен случай се
преценява индивидуално. С цел да раздвижи работния елемент.
Доц. Захаринов: Малко количество е и не остава в дълбочина, с
промивната течност излиза.
Доц. Захаринов: Промивната течност, както беше посочено тука, е само за
допълване, а другата се движи непрекъснато в сондажа, за да може да
охлажда, да отнеме температурата, да се качва , да се пречиства, и отново

Калин Георгиев - Хидрогеоложките сондажи за вода – имам
лично такъв сондаж това е много краен метод и се използва
неефикасно
Калин Георгиев Все пак ще се използва или аз не съм в ред или
вие си противоречите – Доц. Захаринов: Ямата технологично се
държи 1/3 запълнена, а другото да се движи чака и охлажда, но
това един затворен цикъл.
Борис Борисов: Значи с все пак тази вода ще я ползвате в
промивната течност.
Борис Борисов: Добре, да се върнем отново на този въпрос,
къде отива тази киселина, колкото и малко да е концентрацията
й, при авария, Къде? Когато главата затегне, долу, къде отива
тази киселина? Когато сте опитали всички методи, и не можете
да я изкарате, тя не остава ли долу? Ако не успеете да я
извадите, киселината не остава ли долу? И значи циментираме и
оставяме там.
Борис Борисов: Добре, ако тръбата се счупи, къде остава
главата. Ако спре циркулацията, къде остава киселината?
Борис Борисов: Добре, господине, аз затова не искам да говоря
с вас! Защото не искам да си губя времето.
Групово говорене
Борис Борисов: Искаме компетентен отговор, а не да ни
заблуждават. Хора като вас преподават на младите и те излизат с
висше образование...
Борис Борисов: Ако първият предшества втория, тогава какво
правите? Значи, започваме да развиваме главата при висока
температура, за да се получи заварка, а не се ли получи
заварката, главата остане ли главата долу, сондажа се ликвидира.
А остане ли главата долу, какво правите, започвате да блъскате
отгоре, да я счупите.
Борис Борисов: Хората от врачанско казват правите се на улав.
Борис Борисов: Това не е емоционална нагласа. Емоционалната
нагласа ще я видите, когато дойдете тук да сондирате.

да се върти.
Доц. Захаринов: При авария главата не остава долу. Тя никога не остава
долу. Аз ви казвам технологично, как се извършват нещата когато главата
е затегната. Киселината не остава долу, тя непрекъснато се движи и с
промивката излиза на повърхността.

Цонка Пенева: Къде имате сондажи другаде? Къде сондирате?
Борис Борисов: За какво сте вие тука
Цонка Пенева: Къде на друго място сондирате?
Цонка Пенева: Значи тук ще има проба грешка, така ли?
Общо говорене, гражданите започват да излизат.

Лъчезар Георгиев: Удобно ли е само да отговоря на въпроса на
госпожата. Русгеоком на площадката на сондажите Р 1 и Р 2 Рогозина

Дора Тодорова: Искам всички да станете и да сложите ръка на
сърцето си, аз съм майка и учителка. Имам не само моите
собствени две, а още 77 деца. Искам вие да ми гарантирате
живота и здравето на децата ми. Колегите искат от вас гаранция,
че не застрашавате, живота и здравето на децата ни. Защото, ако
го правите вие сте национални предатели. И знаете ли древните
прабългари как са ги унищожава ли между четири коня.
Благодаря за вниманието
Протокол от
срещата за
обществено
обсъждане на
ДОВОС с всички
приложения към
него за
инвестиционно
предложение:
„Разработка и
усвояване на
находище
„Спасово” в блок
„Добрич,
включващо
четири участъка:
„Рогозина”,
„Чернооково”,
„Калина”,
„Рогозина Изток”
за проучване и
добив на
природен газ на
територията на
област Добрич"
На 28.10.2017 г.
от 10.00 часа в
голямата зала в
общинската

Д-р Иван Станчев – Сега младежи, вас ви знаем какви сте, вие
сте на заплата, няма какво да ни кажете. Има тафтология в
изказването ви, всички води ще бъдат в безопасни граници,
всички неща. Защо тогава ще ги съхранявате в специални
резервоари и след това ще ги карате във Варна? Нещо да не сте
се объркали? Много внимателно ви слушах, сега ще ви задам
още един въпрос : 100 млн. евро ще има ли всяка година за
района, за да го заровим, за да няма въобще обработваема земя?
Ако няма 100 млн. долара, или евро, няма какво да говорим с
вас. Какво ми говорите? Износа на България на жито е около 200
млн. долара, вие ще ми говорите за концесионни такси. Какви
концесионни такси бе човек, ти от къде си, тези хора тук са
раждани, тук са умирали и бащите ни и всички, и дядо ми се е
бил за тази земя . Вие какви сте? Вие сте абсолютни
заплатаджии, днес сте на тази фирма, утре сте на друга. Какво ми
говорите, дават ви две-три хиляди лева заплати и ще ми говорите
и ще ми обяснявате. Какъв специалист сте вие, искам да чуя!
Д-р Иван Станчев - Ами тогава, какво ми говорите за екология
?
Лъчезар Петров: Има колеги специалисти.
Д-р Иван Станчев - Добре има ли сто 100 млн. долара
предвидени за всяка година, просто да ликвидираме земеделието
или няма? Каква е концесионната такса, която ще получава
общината? Колко човека ще се обогатят от тази работа? Всички
жители тука, които са 20 хиляди или по-малко? Не ми говорете
глупости, омръзнахте ми. Такива като вас едно време съм се
борил срещу тях. Вие сте същите като на Пеевски хората, няма
какво да говоря повече.
Викове и свиркане в залата.

Лъчезар Петров: Аз съм икономист.

администрация
на гр. Генереал
Тошево

Атанас Атанасов – Тъй като ние с вас се срещаме вече 7-ми път,
бяхме и в др. населени места, първо искам да направя уточнение
от втората среща насам, по отношение на това, което вие
представихте, защото вие подвеждате хората тук какво ще се
случва. На практика единствено сигурния добив, който вие сте
планирали във вашия доклад е милиард и 97 млн. куб.метра, а не
милиард и 300, както обяснихте беше 333 млн., а играта на
цифри е много уникална и това показва вашите некоректни
намерения по принцип. Тези милиард и 97 млн. вие ще ги
добивате в продължение на 15 години, това също е заложено във
вашата програма. Това представлява, при положение, че ние
имаме нужда от 3 милиарда куб. метра газ на година като
държава, това представлява 2,37 % вашия дял в общия дял на
нуждите на България, не 10 както коментирате. И ще обясня
защо 10 няма. Цифра 10 няма, защото всички останали ваши
цифри, които сте заложили като добив са условни, вие ще
проучите, ако има ще ги добиете, ако няма, няма да дупчите.
Нали така? Това е също в доклада ви. Бъдете коректни към тези
хора и обяснете, че вие няма да участвате в диверсификацията на
газ в България, защото казах 2,37 %, естествено това е в случай,
че в продължение на 15 години България няма да увеличи
нуждата си. Също ви цитирах и на предни срещи, че Булгаргаз
предвиждат в следващите години нуждите на България да
станат 6 милиарда куб.метра газ и тогава вашият добив ще бъде
близко до 1 % от това, т.е. ние нямаме нужда като държава от
вашият добив. Бъдете коректни!
Господин изпълнителен директор на Русгеоком, аз искам да ви
приветствам, че сте дошли днес тук за да застанете срещу тези
хора, същевременно да ви упрекна за това, че там в другите
населени места също имаше хора, защо Ви нямаше вас и вашите
служители не можеха да отговорят на никакъв въпрос по
отношение на вашата фирма.
Искам да Ви помоля да представите фирмата: какъв е нейния
опит, кога възникна тя, кога точно се включи в процеса на
проучване, защото тя в началото не беше, с какъв капитал беше
тази фирма и как въобще успя да се включи. Искам да Ви

Христо Станев: Изпълнителен директор на Русгеоком. Благодаря за
въпросите, с удоволствие ще ви отговоря. По силата на решения на три
различни Министерски съвета, (крясъци и обидни квалификации) по
силата на обявен конкурс от държавата, по времето на Симеон
Сакскобурготски мога да ви……….
Христо Станев: Не коментирам българските правителства, не коментирам
българските закони, казвам ви факти, които са неоспорими и лесно могат
да бъдат проверени. Първо обявен е конкурс .........

попитам Вас специално? После ще продължа с въпросите и също
г-н Мерачев съжалявам, че го няма, защо го скрихте? Пускате го
по телевизиите, а тук го няма. Ние хората сме тук, не можем да
си говорим по телевизора с него. Този човек лъже постоянно и
ви препоръчвам да го изгоните после от работа.
От залата господин: И ти си един, една поставена фигура, не те
ли е срам да говориш? Безродник!
Гражданин:- У-у-у- Той е крадец.
Дорина Чимширова - Какви факти, говориш господине ти,
когато в нито едно решение на МС няма абсолютно никакъв
мотив, нито защо ти е предоставил проучването, нито защо е ти
и удължил срока, не два, а цели три пъти, защо не го обясниш
това? Къде е мотива за удължаването на срока, защо купихте
проучването от „Башкир геология” и сега ми обясняваш, че ти
ще го продаваш? Защо? Имаш ли доказана нужда да промениш
предназначението на земеделската земя, къде ти е доказаната
нужда, двата процента ли, защо не обясниш това? Аз не
коментирам кой е МС въпросът е, че ти си бил заедно със всеки
един от тях, за да го направиш това. И хората не го знаят, сега ще
го научат и от днеска нататък ще го повтарят всеки изминат ден,
и ще го повтарят, че ти и всички, които сте тук нямате работа
тук!
Викове и ръкопляскания

Лъчезар Петров: Вие не давате възможност на колегите да се изкажат.
Как искате да получите отговори?

Инж. Димо Водкаджиев– Имам един технически въпрос: в
доклада постоянно се споменава, че има вероятност да
транспортирате газа, който е добит с камиони. Вие наясно ли сте
с Европейското съглашателство за превоз на такива опасни
товари – запалими газове, клас – Ф? Какво е изискването за тях?
Ще ви кажа: превозва се само по шосе, а вие пишете, че ще
ползвате само полски пътища. По българският тълковен речник
шосе е широк път настлан с чакъл, покрит с асфалт. Моля за
отговор и ще продължа след малко.
Инж. Димо Водкаджиев - Това е ясно, питам ще има ли шосе?

Лъчезар Петров: Както вече казахме компресиране ще има само на едната
площадка, а газа от всички останали сондажи по тръбопроводи ще бъдат
прокарвани до П 1-1.
Христо Станев:– Господине, това е един от възможните начини за
реализация на продукта.

Инж. Димо Водкаджиев - Целият ви доклад е с възможности и с
мъглявини.
Инж. Димо Водкаджиев - Сериозно?

Христо Станев – Естествено.
Христо Станев – С доказани анализи. Първо– Защото сме упреквани в
безродници. Ние като българска компания, заявявам го с чест и

Гражданин - Коя компания даде 50 млн. бе Г-не? Кажете!
Гражданин: Русгеоком кога е създадена ?

достойнство и сме щастливи, че в резултат на търсещо-проучвателните
работи и инвестиции за повече от 50 млн. през последните 7 години
успяхме да се впишем в националната енергийна стратегия и мярка 199,
което всяко едно от последните три правителства приветства. С това ние
изпълнихме дълга си към България.
Христо Станев - Това е Русгеоком.

Инж. Димо Водкаджиев – Последен въпрос ще ви задам, ще го
задам от името на малкия си син, от името на съпругата си, от
името на родителите си, от името на моите съграждани, от името
на всички хора, кои по дяволите сте вие, че ще ни тровите?
Отговори ми! Не се подсмивай, не се подсмивай, отговори ми!
Аз те гледам в очите, гледай ме в очите ! Отговори ми ! За кои се
мислите
Димо Водкаджиев - А това са български граждани, които
казват: Вън, не ви искаме! Съобразете се! Там- Вратата- табелата
на Генерал Тошево и чао, довиждане! ............

Христо Станев - Това е българска компания, регистрирана по българското
законодателство, изпълняваща дейност на територията на България със ....
Христо Станев Изпълнили сме абсолютно всички ангажименти по
договорите с държавата за търсене и проучване. Припомням още от
римското право през Наполеоновия мирен кодекс и законите на Република
България, действащи в момента, свещено е правото на първооткривателя
да експлоатира съответната суровина под контрола и мониторинга на
собственика на тази суровина, който е Българската държава.

Инж. Иванка Казакова – Моля за малко тишина, нося нещо от
доклада. Понеже хората са изключително изнервени, нося нещо
от доклада, вещо лице съм в съда и искам нещо да обясня, ако
ние в момента не даваме думата за отговори, нека да кажат какво
мислят, защото каквото и ще да е решението след това може да
падне в съда, защото не сме им дали думата много ви моля! Ние
сме народа, ние сме съда, но все пак трябва да им дадем думата.
Много ви моля нека да си задам въпроса, току-що казахте нещо
за геоложкия разрез, има ли в това находище Могилищенска
свита? Геолог искам да ми отговори, не еколог, не г-н Захаринов.
И въпросът ми е към г-н Станислав Петков, който е подготвил
частта „Добив” и е син на г-жа Петкова, която седи най-отдясно,
не го видях никъде т.е. той умишлено отсъства, той е
единствения който знае как ще се добива газта, която сама щяла
да си излиза, но има един геолог, който искам да ми отговори,
той е най-вляво г-н Ангелов на другото дело за Вранино беше
вещо лице, искам да ми каже Могилищенска свита тука дали са
открили т.нар. проучватели – ето я, от доклада ви /показва
картина – снимка/, т.е. къде ви е структурната карта на
находището т.нар. „Спасово”? Много държа да чуем отговора,
защото от него зависи всичко нататък. Ако сега кажат истината,

Станислав Ангелов: В грешка сте.Аз не съм геолог, аз съм еколог.
Христо Станев: Фирма Русгеоком е собственост, мажоритарен
собственик, единствен на „Ди ди мениджмънт”.

Христо Станев: Всичко това е публична информация, която всеки един от
вас може да провери в съответните регистри
Христо Станев: - Да, извинявайте, но нужно ли е да коментираме?
Христо Станев: Той е член на Борда на директорите.
Христо Станев: Какво общо има това?
Христо Станев: След като имате такава информация моля, споделете я !

аз лично ще ги приветствам. Г-н Ангелов очаквам, не вас, вие не
сте специалист ако обичате. Някой който е специалист и разбира
от това.
Иванка Казакова: Това исках да чуя. Слава богу! Г-н Ангелов
току-що призна, че нито един човек-специалист по находище
Спасово каквото няма и има участък Рогозина и сте проучили
само участък и е една крупна финансова измама, това което сте
направили в момента. Находище Спасово няма. Имате геоложки
открития само.Второ, в тази връзка икономиста – господина,
който представлява фирмата току що ви излъга, но аз пак ще го
питам, ако има достойнство и по съвест да отговори, ако смята,
че е българин: Какво стои като разпореждане на съдия по
вписванията от тази година към фирмата, т.е. тази година те са
поискали от АД с частни капитали външни, да станат ЕАД с
основен собственик на капитала, какво е разпореждането на
съдията? Стои в етап. Вие представлявате фирмата, слава богу,
поне един човек. Стои в етап разработва се. Какво е
разпореждането?
Иванка Казакова: Тя на кого е собственост?
Иванка Казакова: Аз съм се запознала, ще ви спестя
удоволствието. „Диди мениджмънт”- Сашо Дончев, УС на
вашата фирма към 2017г. стои името Пламен Георгиев Дончев,
той каква връзка има със Сашо Георгиев Дончев? Какъв е той,
брат, сват? Какъв на Сашо Дончев?
Иванка Казакова: Нужно е, да. Това е обществена информация,
да! Всъщност аз не ви питах, кой е собственик на фирмата - да
брат му е.
Иванка Казакова: Но е брат на Сашо Дончев, така ли е?
Гражданин: Пак роднински връзки.
Иванка Казакова: Значи, вие не познавате брата на Сашо
Дончев.
Иванка Казакова: Сега ще ви обясня какво общо има. Какво
стои, като разпореждане на съдията по вписване, Вие много
добре знаете, кажете на хората, защото иначе аз ще им го кажа.
Иванка Казакова: Значи вие не знаете какво става във вашата
фирма.
Иванка Казакова: Да не знаете какво става във фирмата. И аз
съм била изпълнител на фирма, това са пълни глупости, но това е
друга тема. Стои едно разпореждане.

Христо Станев: Моята работа на изпълнителния директор, е да
изпълнявам програмата заложена………...
Христо Станев: Това ли е обекта на …………..
Христо Станев: Вие сте си направили необходимите справки, те са
официални.

Иванка Казакова: Да това много важен обект, да не знаете
какво правите или лъжете, но това е друга тема
Иванка Казакова: В официалната справка за тази година имате
разпореждане от съдията по вписванията. Моля, докажете,
понеже сте искали вдигане на капитала, уставния на 14 млн.
моля докажете, че тези пари ги има. Още не сте ги доказали. т.е.
че 14 млн. дори не сте си вкарали в собствената фирма, чудя се
как 1.4 млн. през 2009 г. Сашо Дончев е вкарал, защото и за това
няма доказателства, т.е. вашата фирма е абсолютно куха.
Гражданин: Мошеници!
Детелина Симеонова: Имам един въпрос. Вие бяхте и в
Провадия, преди няколко години, където сложихте едни
установки, унищожихте на доста хора реколтата, платихте
някакви пари и ви няма. Сега сте в Добруджа, само че Добруджа
е емблема на България като, най-земеделски регион.
Икономически погледнато, реално вие сте в най-силната
икономическа част на страната, откъм създаване на суровини,
производство на суровини. Това което аз искам да ви запитам е
следното: По силата на закона за Подземните богатства, не ме
интересува какво сте печелили и при кои правителства, нещата
са ясни с това, кой стои зад „Ди Ди Мениджмънт”. Това аз съм
го проучила. Председател съм на сдружението „Гражданско
общество за Добрич” и съм юрист. Всички ваши фирмени неща
наистина са в публичния регистър и са видими. Това което искам
да ви запитам е конкретно свързано със ЗПБ и много от хората
не го знаят. За мен не стана ясно какъв ще бъде периметъра на
това, което вие искате да проучвате, като декари. Защо питам,
защото по силата на ЗПБ вие следва да получите и правото на
концесия, ако въобще откриете нещо там. Което дава
автоматично право да отчуждавате недвижими имоти на
територията на Добруджа на земеделски стопани и да
унищожавате самостоятелни стопански единици. Във вашия
доклад никъде не видях и не чух как ще възстановите хумусния
слой на почвата, защото по силата на концесионните права след
отпадане на концесията сте длъжни да го възстановите. Това е
невъзможно, защото тук Института, ако случайно сте чули, по
пшеницата и слънчогледа. Там има специалисти, които ще ви
кажат, че това е невъзможно. Т.е. вие създавате един необратим

екологически, в екологично отношение процес. Моите уважения
там, към професора по екология, той да си отвори книгите и да
се свърже със почвознанието, за да може да се обогати повече.
Съжалявам, че говоря така, не искам никого да обидя, но в тази
оценка аз не видях как вие ще възстановите това, което ще
унищожите, защото това не е Девня, това не е долината на
химията. Отчуждаване на тези земеделски имоти, дами и
господа, се извършва по държавна оценка на областния
управител, когато е държавно. Понеже хората не са запознати,
собственика има право да обжалва единствено и само оценката,
но не и самото принудително отчуждаване, аз го наричам
национализация и то е взаимствано от нашето комунистическо
минало. Защото ако отидете в Тоскана малко трудно ще
направите проучвания и сондажи примерно или в някой друга
област, която е икономическа силна и със силно изразен
земеделски характер. Та, моят въпрос е как ще възстановите
хумусния слой, дори и да приемем, че вие ще бъдете там и на
второ място има ли в залата наши народни представители? Да!
Ами ще трябва да се обърнем към тях. В момента се готви
удължаване на концесионните срокове до безкрай, те и без това
ги направиха безкрайни с 35 год. и право на удължаване. Сега
стават още по-безкрайни. Крайно време е да се промени ЗПБ,
защото държавата е собственик на подземните богатства, но на
терена са собственици хората и трябва да бъдат справедливо, а
собствеността е неприкосновена, частната, съгласно
Конституцията. Отделно от това съгласно Конституцията
земеделската земя е национално богатство, та как Вие ще ровите
земеделска земя, която няма да възстановите? Благодаря!
Ръкопляскания !
Гражданин: Да кажа и тоя въпрос, няма да го натоварим да
отговаря, макар че ние знаем отговора. Първо в България няма да
мамите хората, защото всички хора от Добруджа разбрахме, че
сте измамници. Главната ви цел е да отровите водичката на
Добруджа, там е ключенцето, а не да печелите милиарди и да ги
изнасяте извън България. Но добруджанци няма да позволим да
вкарате нито една сонда. Следващото, което ви препоръчваме,
има в Добруджа Институт, Български институт. Все още работи,
за боб, фасул и слънчоглед. Внимавайте какво предложение ви
даваме и си го запишете. Вместо да се опитвате да тровите

водата на Добруджа, чрез вашите измислени сонди и с вашите
измислени криминални концесии, които подлежат на съд.
Концесията е криминална предварително ви казвам, няма да ви
позволим. Предлагаме ви следното предложение: Обръщате се
към Института, помолвате го да произведе повече боб, да си
вдигне капацитета на боба, ако вие не сте наясно, боба
произвежда газ и ако имате нужда от газ ще ви направим
изобретение. Не само вие, а всички правителства, дето казахте,
тия трите правителства, ще изкарате газ, гарантирам ви, за целия
свят. Дори безплатно ще ви дадем и боба, вместо да отровите
водата.
Дорина Чимширова: Аз имам по-добро предложение –
конструктивно: Не, няма да ви чакам. Петък, пет часа Русгеоком
да си е оттеглило предложението за добив. Това е. Не искам
повече да губите времето на тези хора тук. Не го ли направите до
тогава, елате пак, отново ще се срещнем тук и ще ви чакат сто
пъти повече хора от тука и няма да ви пуснат дори да влезете от
табелата насам.
Скандирания от всички : Добруджа, Добруджа!

Граждани: Има.
Марияна Христова: Макар, че пълната зала изпълва с радост
сърцето ми, признавам си. Председател съм на гражданската
инициатива за забрана на фракинга, която написа мораториума
през 2012 г.. Установявам, че господата не са го прочели.
Съдържанието на мораториума гласи, че не е забранена не само
технологията фракинг, а и всяка друга технология, която отваря
нови пукнатини и разширява стари. Такава технология вие не
можете да използвате дори и да я наречете „баба Гицка”. Чета
вашия доклад, вашия доклад, техническо досие на стр.122 –
извършените пластови класови изпитания в сондаж Р-1 Рогозина

Лъчезар Петров: Някакви въпроси ще има ли и ще давате ли възможност
за отговор?

Лъчезар Петров: Тогава, нека се изслушваме.
Лъчезар Петров: Може ли да получите отговора? Искате ли да получите
отговора?
Анатоли Ангелов: Аз казах, че не съм геолог, не мога да отговарям на
геоложки въпроси. За този учебник и институт - в грешка сте, става въпрос
за университет.

интервал ордовик селур показват, че следствие на специфичната
характеристика на скалните колектори е трудно да се получи
промишлен добив чрез използване на традиционалните
технология за усвояване. Вие във вашия доклад сте признали, че
не можете да използвате конвекционална технология, за да
постигнете търговски обеми. Другото нещо, което искам да
допълня, вие сте оценили с един единствен сондаж и с още един,
който е на същата площадка и сте писали че искате концесия за
250 хил. кв.км.. Къде го има това нещо и как го оценихте?
Врачувахте? Апроксиматични методи не са приложими. Вие
трябва да дадете точни и ясни контури на всеки залеж, нещо,
което няма. Г-н Анатоли Ангелов, с който не се срещам за първи
път, и който е автор на учебника на МГИ неконвенционални
източници на въглеводори, на стр. 37 - природен газ от
пясъчници, което означава неконвенционална технология и
неконвенционален залеж. Вие заставате пред тези хора и
твърдите, че можете да доите една крава с поглед. Слагате и
ведрото и тя дава 50 литра дневно и не само една крава, имаме
още 250, които и те ще дават по толкова.
Марияна Христова: хайде да получим отговор, защо имате
противоречия с това, което сте написали на стр. 122 и това,
което чухме тук?Единственият ви сондаж е с неконвенционална
технология, как ще го експлоатирате за да докажете търговски
количества? Как доказахте, че имате търговски количества. Как?
Баба Ванга умря.
Марияна Христова: Благодаря колега, за забележката, по
същество. Само че не чух нищо за терминологията, която МГУ
използва? Значи вие го определяте в учебника като
неконвекционален залеж, застаналите пред хиляди хора и
обяснявате, как е конвенционален. Какво търси тогава в
учебника ви за неконвенционален? Защо в собствения ви доклад
пише, че не можете да извадите търговски количества с
конвенционална технология? На кого го обяснявате? Вие имате
толкова очевадни противоречия в собствения си доклад, че не
мога да разбера какво търсите тук?
Иванка Казакова - Тука пише във вашето: битуминозни шисти,
геолога да не мълчи!
Марияна Христова: Няма такова нещо като класически

Христо Станев: Искате ли да ви отговоря? Още 90-те години, Комитета
по геология, за разширяване изучеността на България, геоложката
изученост, предвиждаше прокарването на дълбок параметричен сондаж.
След като взехме разрешението за търсене и проучване, ние решихме да
изпълним тази програма, за да повишим геоложката изученост на страната
въобще. (крясъци в залата) При прокарването на този сондаж се откриха
два обекта, долу в ордовика се разкри споменатата от вас и обект на
геоложко откритие, т.е. държавата вече знае, че в тази скали има газ, и горе
в карбона, където открихме класически пясъчници.
Христо Станев: Обекта, ако Ви харесва интергранулярен колектор. …. а
доказани
Христо Станев: Няма такава оценка…– това търговско откритие е обект

пясъчници иначе какво ще търсят в тоя учебник? .
Иванка Казакова - Тука пише във вашето: битуминозни шисти,
геолога да не мълчи!
Гражданин- Господа да спрем да се заблуждаваме и да
разрешаваме на една група наемници, може би свестни хора, но
за едните заплати продали съвестта, честта и достойнството си.
Не само себе си, на цяла България, да стоят, да продължават да
ни заблуждават. На 03.11 ясно, категорично почтено, чухте гласа
на българските граждани, говоря не само на тези тук, на цяла
България. Истината е, че под Добруджа има един от найголемите резервоари на питейна вода в Европа, който ако
преминете през него или каквото и да е друго да извършите, вие
отравяте водата на народа, с тези концесии, които искате хиляди
декари, искате да им откраднете и земицата, да я отровите. Вие
готови ли сте да ви сложим там на сондажа и да пиете
денонощно тази вода ? На 03.11. получихте ултиматум:
Тръгвайте от тук, прибирайте сондите, пъхайте ги където искате,
защото ви чака, само едно единствено нещо - не концесии Народен съд! Петдесет хиляди румънци са готови да пристигнат
също и да защитят това езеро, то е и при тях. Няма смисъл
повече да говорим с хора, които се опитват да ни измамят. Не
искаме да станем ваши съучастници, съпрестъпници, поради
което, аз призовавам залата да прекратим опита за измама и да
напуснем!
Марияна Христова – Извинявайте! Понеже аз не съм
довършила, искам само още едно изречение. Направо не мога да
повярвам на очите си, че ще цитирам един мой упорит,
дългогодишен враг, любител на шистовия газ и фракинга - г-н
Христо Казанджиев, който е бивш директор на „Природни
ресурси и концесии” в МЕ, неговото становище гласи следното:
параметризирането на находище Спасово по площ не
кореспондира с твърдението на авторите на предложението, че
се касае за конвенционален структурен тип находище, а по-скоро
за неконвенционален тип, това находище, което по-горе вие
цитирахте. В тази връзка декларираната площ от близо 254
кв.км. на находище Спасово, предмет на предложението е
абсурдно голяма, освен, ако не се отнася за находище на шистов
газ. Това щеше да бъде човека в чиято дирекция, който ако все
още беше на работа, вие щяхте да сте отишли със съшия доклад

на пясъчниците в карбона, доказани запаси потвърдени от държавата.

и със същите тези искания. Т.е. той щеше да ви отхвърли
предложението. А становището ще си го получите най-вероятно,
защото човекът го е депозирал в РИОСВ, няма нужда да го чета
цялото, но с две думи е написал: обикновена измама.
Ръкопляскания!
Гражданин – Бих искал да благодаря на господата, че са дошли
в Генерал Тошево, защото сигурно им е за последно. Днес
Добруджанци имат една много голяма победа и това е че всички
сме заедно обединени и за пръв път имаме възраждане на
гражданското общество, което трябва да ръководи себе си.
Добруджа е свободна!
Сега позволете ми да говоря като икономист. Всички говорите за
газ професионално обяснявате нещата, но за съжаление
пропускате много важен аспект, фактът, че Добруджа е
производител на биологична чиста продукция. Това е
икономическият път на нашия регион. Добруджа трябва да бъде
производител на чиста, качествена, конкурентна в
международен мащаб продукция, която ще бъде еталон. Но
факта, че това може да бъде застрашено обезсмисля всякакви
разговори за геопроучвания и всичко свързано с това. Добруджа
трябва да бъде производител на биологична продукция, да бъде
привлекателен център за исторически, културни
забележителности и всичко, което е съвременния начин за
печелене на пари и за развитие на този регион. Всичко останало
е от минали времена, старо и не ни трябва. Добруджа трябва да
продължи да се развива в този път да бъде свободна, да
продължи да произвежда, младите производители трябва да се
върнат в селата и да създава качествена продукция, която да
можем да продаваме както тук в България, така и в чужбина.
Всичко останало е безсмислено. Благодаря ! Да живее България !
Ръкопласкания и скандирания
Проф. Маргарита Нанкова от ДЗИ – Уважаеми съграждани,
Ръководител съм на лаборатория по агрохимия, на отдел
агротехника в нашия институт, с повече от 40 години стаж.
Трябва да кажем, че в България специалисти, влияния на
проучванията и находища на газ с качество на район на сонди,
такава целенасочена научноизследователска работа, няма връзка
със земеделското производство. Това е истина. Не случайно

институт Пушкаров както и нашия институт го обявиха съвсем
честно това нещо. Но спирам до тук. България обаче има
изключително класни специалисти със световна известност,
които са много наясно какво представляват почвите в България,
пред които са онемявали хора отвъд нашите граници за огромния
потенциал и капацитет. И като са направили тук един
икономически анализ и снощи докато се прибирах от работа със
служебния автобус по радиото слушам, нещо което ми прозвуча
като заплаха 50 и колко там милиона лева сте дали досега и с две
думи какво ще кажете сега хората ще ги връщат, ако ви изгонят.
Ами направихте ли си труда, уважаеми господа да сметнете
първо какво е направила природата в тоз район? Не сте нали?
Нямате грам почит и уважение защото смятате, че тук хората
като се дупят да сеят, да орат, да жънат и всичко друго да правят,
нямат акъл в главата си. Това е страшна обида към този народ, да
ги наричате „диви добруджанци”. Това е абсолютно непростимо.
Освен това продукцията, която произвежда Добруджа като
земеделска дали по конвенционална или по биологична
технология направихте ли си труда да оцените колко струва?
Какъв дан внася този район и по отношение на туризъм, и какви
други дадености има. Земята не го е скрила това нещо случайно
толкова надълбоко. Нямате работа там, само археолози и
земеделци имат работа върху тая земя. Освен това - грубата
грешка накарахте ме няколко дни наред, защото толкова трудно
да достигна вашия доклад, т.е. до мен, а едва вчера разбрах
пълния състав на авторския ви колектив и искам тук да видя
човека, който е писал почви и рекултивация. В Добруджа няма
хумус 6,7. 6,5 няма такова нещо. Вашият ОВОС в тази част за
рекултивацията е просто подигравка. Вашият ОВОС е подходящ
за изграждане на един свинекомплекс, в тази си част така бих го
приела, как ще защитят и рекултивират земите, на един
кравекомплекс и евентуално на някакъв открит рудник.
Грешките в посочения табличен материал в този раздел ме
навеждат, от там нататък, че всичко останало е много
съмнително. Замислете се! Българи ли сте? И искам да ви
попитам в чисто човешки план: Вие ще доведете ли семействата
си, или децата си, ще живеете ли там до тези сонди?
Гражданка:– Или ще живеете в София? Къде живеете по
принцип?

Коста Костов – Миналата седмица бяхме на среща с
представител на Русгеоком, Националната асоциация на
зърнопроизводителите и Нашата регионална, заедно с
техническия секретар на националния и с изпълнителния
директор бяхме точно срещу господата в МЕ, там казаха
следното: че за 9 години са инвестирали 45 млн., сега ни казаха
за 7 години – 50. ( от залата -Лъжа, предатели…) Казах им, че
тези девет години, които се равняват на 45 млн. инвестиция
земеделските производители в нашия регион го правят за един
ден. Също заявих от всички нас, че също те посягат върху хляба
и водата. Това няма как да се случи, това е здравето на хората.
Аз им говорих като родител, син, като общественик, като съсед,
но от която позиция да говоря, аз ще го кажа същото и те го
знаят. В един момент зам. Министъра на енергетиката Първанов,
каза, че земеделците използват пиар вълната и медиите, за да
афишират за тяхната работа. Напротив, аз казах следното, че
търсят нас и ние нямаме въобще никакво предложение да викаме
медиите, за да кажат колко сме в района, нас всички ни знаят.
Нали така г-н Станев ? Така беше.
Коста Костов - Говорим за община Генерал Тошево.
Веселин Влаев – Не живея в община, град Тошево. Нашето
становище ние сме го дали доста отдавна и е внесено където
трябва. А тук господата може да си обясняват цял ден, може нас
да питат някои работи да им кажем. Искам да се обърна към
местната власт, която откликна на тази среща и е длъжна да го
направи, кмета на община град Генерал Тошево заяви, че ще
проведе референдум. Защото тук каквото и да се реши днес,
каквото и да реши РИОСВ- Варна. Аз живея в Добрич, и ще ни
изтровите водата, и ние пием вода в Добрич, който е областен
град. Обръщам се към всички в тази зала, най-вече към кмета,
ако случайно е тук, ако има предложение да провежда някакъв
вид референдум малко по-бързо и да ползват услугите на закона
за прякото участие на гражданите в местната власт и
самоуправлението. Много е важно да се зададе правилния
въпрос, а въпросът трябва да бъде и да се поучим от Трън, там се
проведе един референдум и беше спечелен. Въпросът е такъв:
„Против ли сте община Генерал Тошево чрез ОбС да одобрява

Христо Станев – Само едно уточнение искам да направя за цифрите. Над
50 млн. са със сондажа в Гурково.. за целия този ...
Христо Станев - 47 е за Рогозина.

устройствени планове определящи територия за добив за
всякакъв вид газ?” Благодаря Ви!
Приканвам всички, като завърши обсъждането нека покажем, че
има българи да отидем до КПП-то самостоятелно, да преминем
КПП-то и да покажем че живеем на задна скорост.
Викове и аплодисменти.
Гражданка: Отговори чакаме!
Николинка Гицова - Как вие ще си защитите доклада за ОВОС
като ви задават специфични въпроси терминология и геология, а
вашият геолог го няма. Къде ви е геолога? Кой отговори на г-жа
Марияна Христова, кой отговори? Къде ви е геолога? Как вие ще
си защитите доклада като ви ги няма експерта по почвознание,
да отговори на проф. Нанкова от ДЗИ, кой ще отговори на нея,
като ви го няма почвения специалист и кой ще отговори на
въпроса за геологията? За какво сте дошли, как си защитавате
вие доклада тука? Кой отговаря? Ние тук хората сме изчели
вашият доклад.Вие не стига, че ви ги няма хората, които са го
написали, а вие също така не сте си го чели останалите колеги.
Кой отговаря, госпожо Петкова вие ли отговаряте, вие какъв
специалист сте? Къде е почвознанието, къде е геологията. Дайте
микрофона на тях! Чакаме!
Николинка Гицова –Не! Искаме специалистите, които са
писали доклада да отговорят на специфичните въпроси.
Николинка Гицова – Тука ги няма, тук ги няма....
Николинка Гицова: И ние имаме причини. Имам 2 деца в къщи
болни, ама съм тук. Толкова ли е маловажно, най- последното
обсъждане, на което цялата област сме се събрали, бяха на
селските, тук ги няма. Къде са?
Дорина Чимширова - Как не те е срам! Как не те е срам! Два
дена се кри, в Рогозина и Чернооково, стоя на задния ред, хубаво
че ти казаха името, за да разберат хората за какво си дошла. По
логистика била, не била пълномощник на Русгеоком. Как не те е
срам? Защо не обясни на хората още тогава, как купи, как
Русгеоком купи с 50 хил. лв. капитал разрешението за добив, за
проучване? Защо не обясни това? Какво пише в закона, кога
можеш да купиш проучването, на какви условия трябва да
отговаряш, трябва да имаш мениджъри добри, трябва да имаш

Лъчезар Петров: Други въпроси?
Лъчезар Петров: Тук се правят само констатации, въпроси по съществото
на доклада няма.

Анка Петкова: Може ли да отговоря?
Анка Петкова: Специалистът по почви присъства на 8 обществени
обсъждания, днес отсъства и ............
Анка Петкова:Днес има причини да отсъства.
Анка Петкова:Точно по тази причина всичко се записва и ще получите
писмени отговори.

финансови възможности, трябва да имаш технически
възможности. С капитал 50 хиляди няма как да купиш
проучване, а вие сте го направили и никой не е разбрал. И стоят
подписите на три различни министерски съвета различни. За
какво проучване ми говориш ти - четири работника, когато не
работила фирмата, и тридесет, когато работила. От там трябва
да тръгнем. Не е смешно, защото ще ти кажа и другото - нали
знаеш кой се смее последен.
Мафия! Мафия !
Синтия Недялкова: Направи обръщение към гражданите,
запознавайки ги с информация за интервюто на Русгеоком по
Добричкото радио:
- химични съединения, използвани за промивната течност
- две сонди направихте нали така, едната се обруши вретеното,
човека от Спасово ви каза, че 5 тона киселина сте налели там.
Дали не са и повече ? А сега ми говорите, че чистите пардон, а
сега ми говорите, че в 41 сондажа няма да има проблем.
- Не казват, кой стои зад Възложителя;
- Сравнение между рисковете при конвенционалния и
неконвенционалния добив – говорят лъжи;
- Възложителят говори, че ще бъдат полезни, ще направят
пътища, а в доклада пише, че ще използват съществуващите
полски пътища.
- Възложителят каза, че сондата ще трае три месеца – лъжа;
- Защо искат концесия за 35 години, като доказаните запаси са
за 14 години , да искат за 14 г.
- Възложителят каза, че от добива на газ ще печели държавата,
на страницата на Боркор пише, че в страната е тотален хаос с
концесиите, от което държавата губи.
Въпроси не бяха зададени
Виолета – Не съм Добруджанка, тук живея от 13 години и това
място, не бих го заменила за нито едно друго кътче в тази
държава, защото тук хората знаят как да си изкарат прехраната,
знаят колко им струва това, знаят колко струва една филия хляб,
която изкарват с пот. Искам сега да ми кажете, понеже бях
седнала там най-отзад не успях да чуя колко сте вложили за 7
години инвестиции?

Христо Станев: 47, а общо за целия блок „Добрич” -50.
Христо Станев: Инвеститора е и собственика на Русгеоком - той
инвестира. Както дава и всички гаранции, които са в размер на милиони,
предвидени от закона, защото е различен вид дейност госпожо. Ние се
движим строго по закона и изискванията на Държавата.

Отговор - 50 млн.
Виолета - От къде намерихте тези пари? Аз не мога да намеря 10
хиляди. да инвестирам. От къде ги намерихте тези пари, защото
тук хората също вадят пари, но ги вадят с пот. От къде вие
намерихте тези пари да инвестирате защото на мен банката ми
отказа 10 хил. лв. кредит за инвестиция, как го направихте, дайте
ми съвет, искам и аз да инвестирам.
Дорина Чимширова коментира, няма нито един законен акт в
цялата процедура - решението за търсене и проучване,
решението за продажба на права, решение за удължаване на
сроков, решение за второ удължаване при положение, че не е
открито геоложко откритие.

Въпрос не беше зададен

Проф. Маргарита Нанкова – Всички знаете, че има
дисциплиниращи мерки по отношение примерно на азотното
подхранване и вие знаете, че сте дисциплинирани със закон да го
извършвате след 15 февруари, защото района независимо, тука
няма да си изнасяме уроци за това какво представлява този
чернозем във всичките му разновидности, въпреки всичко
попада в нитратната директива, а това че сме земетръсна и т.н.
няма какво да го коментираме. Европа се оказа, че е на две
скорости, в България обаче ние сме просто първенци, в случая по
това как се тълкува закона.
--------------------------Че това е национално богатство ние сме действително
неподправена, екологична зона, не такава, в която райграса
е подстригван, полива се и така се докарват едни козметични
грижи, тук говорим за истинска грижа и бях изумена, когато
на едно място в доклада прочетох, че някоя друга костенурка
можела да умре. Изумена съм от факта, че всичко, което е
живо и мърда не е достойно за уважение. Значи тези хора не
са научени да уважават живота във всичките му форми дори
не знаят, че нищо по-живо на тази планета от земята – няма.
-------------------------Защото ние не знаем или не си даваме сметка колко много
дължим само на живота на почвата, защото без него цялата
връзка в това екологично равновесие, с което на моменти се
спекулира, а се накъсва. Вие просто ме изумихте как ще

Въпрос не беше зададен

-------------------------Отговор: Всички засегнати от ИП територии (вкл. и вече изградената по
реда на друга процедура площадка за проучването за газ при с. Рогозина и
останалите потенциални) и преди 01.01.2007 г. са представлявали по НТП
земеделски земи - ниви. Те дори не са постригван райграс, а земеделски
култури с интензивен начин на обработка с използване на торове,
пестициди и в никакъв случай не могат да бъдат наречени „неподправена,
екологична зона“.
В доклада по ОС и ОВОС са оценени всички вероятни въздействия върху
целеви видове в защитените зони и защитени видове според Приложения 2
и 3 на ЗБР. Вероятната смъртност от индивиди, вкл. и на костенурки е
оценена, като незначително отрицателно въздействие. В района на всички
площадки и в близост до тях няма подходящи местообитания на сухоземни
костенурки. Но за ограничаване дори на незначителната вероятна
смъртност са предложени мерки, например изграждане на съоръженията за
добив и пренос извън активния размножителен сезон за всички

командвате подземните води на такава дълбочина ? Аз съм
стресирана и в много приятен аспект как във Варна е изградена
такава пречиствателна станция, а количеството отпадъци, които
ще се носят там, без да е направена никаква характеристика, и
сега искам да ви попитам какъв е вашият опит, защото да се
хванеш да правиш ОВОС на такова нещо, извинявайте е доста
сериозна и много отговорна работа. Значи тук земята и
земеделското производство това е въпрос на национална
сигурност за опазване на природните богатства на България.
Какво беше вашето лоби такова, че прескочихте толкова много
закони? А земеделските производители отвсякъде ги натискат
дори на моменти недотам точно направени неща, но това е
съвсем друга сфера. Вие във вашия експертен доклад по
отношение на почвите, освен че са посочени литературни
източници от 1960-2002 година, ей там ако обичате покажете
онази книга, а да не говорим за многото наши монографии
повечето от тях са на колеги от институт „Пушкаров”, по света,
на английски са издадени, даже в един момент ще се окаже, че
трябва да се превеждат и на български, тази книга е подготвена,
за да бъде подарена от името на ръководството на нашия
институт на председателя на Асоциацията на земеделските
производители в района. Имайте предвид, че има изключително
сериозни изследвания в последните години и нещата не стоят
както през 1960 година или еди си коя година. Да не говорим, че
има Трансграничен проект между България и Румъния за
географската област Добруджа, ако не знаете северната част на
Добруджа е в Румъния, а южната част на Добруджа е в България.
Това обедини учени и това е най-съвременното и най-последното
мащабно и всеобхватно проучване за почвите в България по
отношение на плодородието. Така, описано е еди си какво и
какво с въпросните истории за една несъществуваща цифра,
хумус. Искам да ви кажа на вас да знаете, че в целинно
състояние, повече от 50 години целина по тревна растителност
– съдържанието на хумус в нашия район е 4,44%.
Обработваемите земеделски земи са около 2,8% до 3,0%-3,4%3,5%. Най-класни са земите точно в този регион. Изследването е
направено по географската екологична мрежа на черноземните
почви в България. Искам да ви попитам какъв е вашия
експеримент, т.е. във връзка със сондажа, ние дотук говорихме

животински видове. Трябва да подчертаем, че вероятната смъртност на
индивиди сухоземни костенурки е много по-значително вероятна от
движението на селско-стопански машини в земеделските земи, особено
които граничат със степни и горски местообитания в ЗЗ Крайморска
Добруджа, напр. в землищата на селата Калина, Василево, Великово и др.,
в близост до които настоящето ИП не предвижда никакви дейности.
-----------------------------------

за плодородие, до първия метър. От там нататък, аз очаквах да
видя тук една презентация, първо тя технически не се вижда, и
както на една конференция, един доклад – показвате графики.
Тук хората очакваха да видят реално така както примерно по
някои други програми, след като сте похарчили толкова много
пари, как не направихте едно филмче за вашата технология, за
да видят хората как вие ще осъществите това нещо, за да им
посочите, че няма за какво да се страхуват. Ами извинявайте вие
да насипете и 35 години да стои тази почва, която ще я
рекултивирате никъде нямате мониторинг. Защо нямате входно
ниво на участъците, които ще пробивате? Защо няма пълен
списък на химическите вещества, които ще носите като
отпадъци във Варна? И много, много други. Тук хората не искат
да чуят „ще”, защото „ще-то” – ние ще останем тук като
потърпевши. А вие ще ходите някъде напред-назад или в другия
край на България или по света. Благодаря!
Проф Евгения Димчева: Отговарям за здравния риск.
Съжалявам, че до мен нямаше въпроси. Да си разменим ролите
малко, вие питате и не искате отговори. Нека сега аз да попитам,
г-жа Нанкова.
Иванка Казакова: Професор Нанкова!
Проф Евгения Димчева: Която говори последно. Колко, знае
ли вашия институт, колко тона изкуствени торове вие
използвате? Нали, да си разменим ролите малко?
Освирквания!
Иванка Казакова: Многословни квалификации по адрес на
проф.Динчева (специалист по здравен риск) с коментари по
познанията и за отпадни води. Не беше зададен въпрос.
Иванка Казакова: Коментари за:
- името Добруджа какво означава и не се нарича Доброгаз;
- квалификации по членове от екипа, изработил ДОВОС;
- коментари по ДОВОС на Девенци;
- неясни коментари за решение на Върховния съд;
- коментари по адрес на неприсъстващи експерти на
обсъждането
- Закон за въглероден двуокис;
- Закона за подземно съхранение на въглеродния двуокис във

всякакви геоложки структури, които са от изчерпани сондажи.
- В дълбоки сондажи като Рогозина -1 да се правят изпитания за
съхраняване на течни раиодиактивни отпадъци и за нагнетяване
на течен въглероден двуокис.
- рекултивация с патент за червеи, невъзможността за
съхранение на хумус на площадка.
Постави конкретен въпрос към проф.Динчева, азотните окиси в
каква концентрация, като попаднат по някакъв начин в кръвта на
човека, какво се случва.
Азотен окис има при всяка сондажна операция, има серни окиси,
има сероводород, има бензин, дори на разрешени
конвенционални сондажи. В малка концентрация той е отровен,
даже няма да разберете кога сте го вдишали и сте паднали. Но по
отношение на всички други неща, сте писали – „няма страшно”.
Колко пъти сте били на сондаж?
Когато правят циментация, тя постъпва по всякакъв начин през
въздух, през вода, през храна. Влиза в кръвта, какво се случва с
кръвта?
Ив. Казакова Въпроси към проф.Динчева (специалист по
здравен риск)
Пречиствателната станция във Варна знаете ли какво чисти
извинете?
Аз ви питах нещо друго- азотните окиси се отделят от всяка
сондажна операция.
Колко пъти сте били във пречиствателна станция във Варна да
видите какво чисти?
Не чисти, не може да изчисти отрови! Ние ще ви ги гълтаме
после през водопроводната мрежа на Варна.
Марияна Христова: Аз искам да попитам г-жа Петкова, с която
се познаваме още от обществените обсъждания от Девенци и
проекта им там. Там те също имаха регистрирано търговско
откритие. Това търговско откритие беше продадено на
Трансатлантик петролиум, които дойдоха, направиха сондаж и
не намериха нищо. Бихте ли ми казали, след като тогава бяхте
направили търговско откритие и след вас абсолютно нищо

Количественият и качественият състав на пластовите води е посочен
таблично на стр.179 и 180 от ДОВОС. В резултат на извършени
консултации с „Поддържане чистотата на морските води“ АД,
гр.Варна е получено писмено съгласие и готовност за приемане и
пречистване на пластови води в пречиствателната станция. – стр.181
от ДОВОС.
След утаяване на глината от промивната течност, горният слой от
водата се изчерпва и може да се извози до всяка пречиствателната
станция за промишлено замърсени отпадни води, съгласно сключен
договор.

нямаше и се оказа, че и търговско откритие няма. Сега как
доказвате на тия хора със сондажи даже по-малко от
тогавашните и с проучвания по- малко от тогавашните, че имате
наистина търговско откритие? Къде са данните ви за
съдържанието на газа, къде са данните ви за количества, къде са
данните ви за парамерите на находището по точки, както сте
длъжни да го представите, на какво отгоре искате да повторите
цялата тази игра, защото държавата възстановява на фирмата
получила търговско откритие всички разходи направени до
момента, извършени по проучването.
Стойо Стоев:Уважаеми Съграждани, Добруджанци, уважаеми
гости, които поддържате нашата кауза за недобиване на газ в
Добруджа, днес ние показахме, че сме общество. Може би за
първи път от толкова време, вижте тук сме от цялата Община,
тук има хора от съседните общини, от Добрич, от Варна и т.н.
Това показва, че ние узряхме и няма да позволим да става това,
което някои са решили да става тук като тези господа. Аз даже,
ще бъда много кратък, много, много се учудвам, как може тези
хора тук да стоят пред нас, след толкова много освирквания,
толкова много доводи, професионални доводи, да стоят, да ни
гледат в очите и да ни лъжат? Извинявайте господа, на ваше
място аз отдавна бих си тръгнал, и сега призовавам всички в
залата да си тръгнат, защото ние победихме. Благодаря ви!
Димо Водкаджиев:Ако обичате отговорете първо на въпроса на
госпожата. След това аз съм наред. Преди малко ви зададоха
въпроса.

Анка Петкова: Да отговоря на въпроса на г-жа Марияна Христова- на
Девенци наистина има търговско откритие. Трансатлантик направиха един
сондаж и точно защото има много газ го изпуснаха и го заглушиха. Това е
записано във всички документи представени на МЕ и понеже цените на
газа спаднаха и не е изгодно сондирането отложиха за по- нататък
сондирането на следващия сондаж. И в момента има изработен проект за
третия сондаж, който ще бъде построен, просондиран навярно следващата
година.

Димо Водкаджиев: Ще се стимулира ли по някакъв начин
добивът на газ? Казахте ми не! Снощи си направих труда да
прочета как въобще става цялата процедура. Газът се образува
сравнително дълбоко. През пропускливи слоеве тръгва нагоре.
Стига до непропусклив слой, образува се депозитар- газов, в
пукнатини, пори. Вие пробивате непропускливия слой, стига те

Христо Станев: Пясъчника е мечтаната цел на всеки един нефтяник, или
който търси газ. Това е оптималния и най- широко разпространения
колектор на газ. Той и най- лесно се експлоатира. Поради простата
причина, че характеристиките на самия пласт са такива ,че предполага
лесно придвижване на газа към сондажа за изнасянето му.
Христо Станев: по никакъв начин няма да има каквото и да е въздействия

до този пропусклив, да ама той не е винаги толкова пропусклив,
колкото си мислите.
Казвате че ще добивате от пясъчници. Те се водят сравнително
непропусклив или слабо пропусклив. Какво правите тогава?
Хидроразрив? Хидроразрив ли ще има?
Димо Водкаджиев: А пукнатините в скалата, която сте казали,
че и там ще добивате, ще бъдат ли разширявани по някакъв
начин?

върху пласта

Николинка Гицова: Моля, моля, моля- вашият специалист
геолог г-н Мерачев на едно от обществените обсъждания г-н
Мерачев на предното в Кардам, господинът зад вас, извинявайте
не ви запомних името, казаха че ще има навлизане на тези
взривове, които ще бъдат за перфориране на сондажната тръба,
ще има навлизане в скалите отстрани, но то ще бъде малко. Това
означава, че вие искате да взривявате част от тези пясъчници, за
да увеличите пукнатините. Г-н Мерачев го каза.
Николинка Гицова:Увеличавате ли пукнатините? Или не ги
увеличавате? Вие сега казахте не! Той предния път каза –Да! На
кого да вярваме, на вас или на г-на зад вас? Или на г-н Мерачев?
Хайде разберете се и тогава отговаряйте.

Христо Станев: Става въпрос за елементарна рутинна техническа
операция
Христо Станев На вас г-жо на въпроса на всеки етап на търсенето, на
проучването сме извършвали действия след предварително одобрение и
под контрола на съответното министерство. Предавали сме редовно и в
срок докладите си включващи първичните материали, т.е. какво е
измерено, анализите и заключенията. Всичко това е в ръцете на държавата.

Дорина Чимширова: И вие използвате отново незнанието на
държавата, или „незнание”, защото мога да предполагам и друго
и пак продължавате да ми говорите за законност при положение,
че момичето ви зададе конкретен въпрос. Та като стигнахме до
законност хайде да ви попитам сега -на проучването ви има ли
екологична оценка? Има ли или няма? На проучването ви има
ли екологична оценка? Да или не?
Дорина Чимширова: няма! Няма! Г-жа Анка Петкова има ли
екологична оценка на проучването? На инвестиционното
предложение за проучване? Има ли или няма?
Дорина Чимширова: че не трябва да има нали така? Какво е
Решението на ВАС от 31.05.2017 год. за Вранино за
разрешението за проучване? Трябва ли да има екологично
оценка или не трябва?
Дорина Чимширова: Трябва ли да има на проучването или не
трябва? Как не те е срам да обясняваш на хората, че от тук
нататък ще бъдеш законна, ами преди туй? Няма значение че си

Решението на ВАС от 31.05.2017 год. за Вранино отменя Решението на
МОСВ по Цялостния работен проект за търсене и проучване със следния
мотив:
„Всичко това показва, че ЦРП попада в обхвата на глава шеста от ЗООС и
на наредбата по чл.90 от него, каквато е Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми в приложимата й
редакция от 30.11.2012 година, действала към момента на подаване на
уведомлението (наричана в настоящото изложение Наредбата по чл.90
ЗООС). Направеният обратен извод от МОСВ в писмото му до
инвеститора е не само немотивиран, но и противоречащ на материалния
закон.”
Цялостния работен проект за търсене и проучване на „Русгеоком БГ”
обаче е утвърден далече преди 2012 г. когато е приета цитираната в
Решението на ВАС наредба.

незаконна , тъй ли излиза според теб?
Марияна Христова: Прави коментар на:
- стимулиране на сондаж в с.Девенци и резултати от него
- обществени обсъждания на ДОВОС на инвестиционно
предложение на Девенци, нямащо връзка с находище „Спасово”;
- експертите, изготвили ДОВОС не са независими;
Проф. Маргарита Нанкова: Даде обяснение когато азотно
съединение попадне в кръвта на човека, какви реакции се
получават. Земеделските производители, особено тия, които се
занимават със зеленчуци, много строго са следени и знаете на
пазара, постоянно се проверяват за съдържанието на т.нар.
нитрати и нитратите.
Костадин Костадинов: Аз исках едно разяснение от г-н Станев,
но той излезе. В крайна сметка я разяснете на всички хора,
изслушайте ме малко, как Русгеоком придоби този имот от 37
дка.? Разяснете го на хората?
Костадин Костадинов: Г-н Станев може! И аз му го казах на
срещата със заместник-министъра, вие също бяхте там. Вие
също бяхте там или и може би и това ще отречете?
Костадин Костадинов: Това е единственото, което казвате
вярно в момента. Чакаме г-н Станев да разясни как беше купен
тоя имот от 37 дка.?
Гражданин: Има, има! Има въпроси.
Костадин Костадинов: Въпросът е зададен към г-н Станев. Как
Русгеоком придоби този парцел от 37 дка., в землището на с.
Рогозина? Отговорете. Ние това го коментирахме при срещата
със зам.-министъра.
Костадин Костадинов: От кого е закупен тоя парцел? От къде
го купихте от кого? Кой беше собственик на този парцел?
Костадин Костадинов: От община Генерал Тошево. Това го
кажете на хората.
Костадин Костадинов: Т.е. ние в момента се борим с нещо,
което сами сме си го причинили. И това излиза, че е точно така.
И затова отвън има 200 трактора.
Костадин Костадинов: Аз имах въпрос конкретен- От кого
купихте този парцел?
Костадин Костадинов: това го кажете пред тях! И затова

Изказаните коментари са недоказуеми и намат отношение към
реализацията на инвестиционното предложение за находище „Спасово”
изобщо, а и към оценка на въздействието му върху околната среда.

Анка Петкова: На този въпрос мога да отговоря следното. Когато на нас
ни възложиха изработка на доклад за ОВОС, имота беше купен и ние не
можем да дадем отговор как, по какъв начин е купен този имот.
Анка Петкова: Разбира се, че бях, само че………..
Анка Петкова: Ще се върне след 2 мин.
Лъчезар Петров: Ако няма повече въпроси?
Христо Станев: Парцелът, който е сондаж в площадка №1, в който се
проведе сондирането е закупен и собственост на Русгеоком.
Христо Станев: От община Генерал Тошево.
Христо Станев: Да така е.
Христо Станев: Причинихте си, че ни дадохте възможност да сондираме
и да открием газ.
Христо Станев: От общината, от община Генерал Тошево.

именно тия трактори, селскостопанска техника е отвън. А
имайте предвид, че това е нещо, което не сме го организирали 3
месеца, точно 1 час и мога да ви каже, че това е 15% от това
което може да излезе. И искам да ви кажа и следното, казвам ви
го на вас, казвам го пред всички, вие много неглежирахте и
подценихте обстановката. И ви казах на тази среща, че ние тази
трева, която казвате я пръскаме, но ние не я пасем. И вие ще
излезете срещу 200 000 собственика – малки и големи. Ние
говорим за собственост на земеделска земя.
Гражданин: Добруджа не се продава!
Екатерина Димова:В доклада сте записали, че има опасност от
загуба на промивна течност, навлизане в Малм- Валанжа.
Написали сте, че ще минете през всички вододайни хоризонти,
от които се взема питейна вода. Така ли е?
Екатерина Димова: Написали сте, че евентуално минавайки
през вододайните хоризонти ще ползвате само 2 опасни
химикала.
Екатерина Димова: това ви е в доклада записано. Само 2 не сте
написали кои.
Екатерина Димова: Добре значи това, което четох и не видях е
хидрогеоложко изследване по време на добива, докато добивате
от пласта, какво се случва?
И вторият ми въпрос е- как контролирате тези дози? На колко
време и по какъв начин? Какви проби вземате, как изследвате?
Има ли проблем, няма ли проблем? И до момента, тъй като вие
сте работили, как е контролирано също? И какво е показало?
Екатерина Димова: Избройте ми ги ако обичате.
Екатерина Димова: А в пласта? Какво става в пласта и водните
тела през, които минават те? Хидрогеоложки доклад не видяхме.
Николинка Гицова: Г-не защо отговаряте вие има си
хидрогеолог в екипа.

Лъчезар Петров: Въпроси други ще има ли?
Христо Станев: Естествено, за да стигнеш до 2700 м., трябва да минеш
през 900 м.
Христо Станев: Опасни химикали не ползваме.
Христо Станев: госпожо опасността е въпрос на доза. Всяко нещо може
да бъде отровно.
Христо Станев: госпожо, всички параметри около 12 параметъра на
сондажен разтвор, които…
Христо Станев: А китайският народ поименно не искате ли да изброя. Те
са строго описани. Искам да ви кажа, че това е затворена циркулационна
система, която минава през съответните филтри и сита и се контролира в
реално време.
Екатерина Димова: Система за какво?
Христо Станев: И се контролира от 12 параметъра в реално време. Говоря
системата, която осъществява сондирането и циркулацията на сондажен
разтвор.
Христо Станев: Водните тела на повърхността са абсолютно
циментирани, покрити с две високо устойчиви…
Петър Гергинов: Ако искате мога да ви кажа за водите, имаше много
въпроси за тях.
Да, действително при този добив ще бъдат преминати всички водоносни
хоризонти. Това обаче е същата процедура, която се извършва при вашите
водоснабдителни сондажи. Например вие пиете вода от дълбокия МалмВалжински водоносен хоризонт, горният Сарматски водоносен хоризонт е
изолиран точно по същия начин. Тук просто няма да има досег с подземни
води.

Николинка Гицова: А какво се случва с препоръката на БДЧР

Петър Гергинов: Препоръката всъщност е да не се добива под нивото на

да не преминавате през нашия вододаен хоризонт, как ще го
заобиколите? Как ще заобиколите нашата вода за да стигнете до
добива на газ под нея? Как?
Николинка Гицова: Благодаря Благодаря
Няма възражения или забележки по представената разработка.
Дорина Чимширова: Крайно време е да спрете да развявате
тази хартия, която леля Анка ми развява от ония ден в
Чернооково. Нали се разбрахме вече по този въпрос?
Дорина Чимширова: Крайно време е, изрично сте го написали,
това което сте дали на хората да четат и обсъждат, това е не е от
днес, не е от вчера, не е от ония ден, никой не е казал, че можете
до дупчите под водата. И то не е случайно. Беше ви зададен
въпрос ако наистина, е така че БД ви е разрешила, да копаете под
водоносния хоризонт, защо тогава е решила да си смени
мнението? Или защо тогава ви е казала, че не можете? Защо ви е
казала, че не можете? Защото вие сте и казали: а ама не бе! Той
газа е под водата. А добре щом газа е под водата, значи може!
Туй ли е мотива? Кажете ми какъв беше мотива за промяната?
Защото такава промяна няма, няма. 10.03.2017 год. тази хартия
която развявате пред хората там няма обратното становище.

подземните води.
Петър Гергинов: Което обаче е двусмислено, тъй като в последствие БД
дава становище, че
Петър Гергинов: вие знаете много добре тежестта на тази…………
Петър Гергинов: Вие защо се дразните тогава от тая работа?

Дорина Чимширова: Коментира, че няма да се сондира и
добива на територията на блока.
Екатерина Димова: Не отговорихте на въпроса ми докрай,
какви изследвания сте взимали от водата досега като сте
работили, как? И какви ще взимате? Аз ви питам за
изследванията на водата? На колко време? Как и на колко време?
Кой го прави?
Екатерина Димова: Последно кога? Вижте, този доклад на БДОт второто полугодие на 2016 год. посочва 6 сондажа, от които
проби не са взети. Това са сондажи, до които не е имало достъп
или по някакви други причини от тях проби не са взети. Един от
тези сондажи е сондаж воден на Рогозина. Това което са
написали- липсва достъп до обекта, прекалено е дълбоко,
липсват устройства с които да вземем вода. Съжалявам за каква
сигурност говорите? Аз ви попитах конкретен въпрос, до
момента работейки тук, от къде знаете, че вече не сте създали
проблем? Как сте изследвали и как ще изследвате в бъдеще, поне
това, което сте написали в доклада да ми кажете?

Качествата на подземните води за питейно водоснабдяване се
изследват по програми на БД, а тук както знаете има вода за технически
цели, който е ХГ-1. Той има протоколи за изследване на водата от
лицензирани лаборатории ежегодно. Те отговарят абсолютно на
изискванията на Наредбата по всички показатели. Последните протоколи
са:
Протокол за изпитания № 153-I/28.09.2016 г. от лицензирана лаборатория
„ГЕОХИМИЯ”
Протокол за изпитание № 5337/05.09.2017 г. от лицензирана лаборатория
на „ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ” ЕАД
В раздел І.17 Мониторинг част І.17.2. Подземни води подробно е
описан мониторинга на подземните води, а именно „За мониторинг на
подземни води се предлага за определяне на евентуалното въздействие
върху подземните води да се изградят по 2 мониторингови сондажа за
всяка площадка. Те трябва да са разположени над и под площадката
спрямо посоката на движение на подземните води от първия от

Екатерина Димова: Да разбирам ли,че питейните хоризонти
няма да ги следите? Това ли разбирам от отговора ви? Защото аз
това разбрах от това което ми казахте.
Екатерина Димова: Ама как ги следите?
Айдън Илязов: Аз ще ви кажа как ги следят. Ние всички тук сме
като датчици. Пийте вода оцелели няма проблем. Пийте водаразболени- има проблеми. Така се следят водите
/Спас подава вода в бутилка от утайните ями на Хр. Станев/
Екатерина Димова: Как сте ги следили досега? И какво сте
записали в доклада, че ще ги следите. Аз съм го прочела моля ви
да ми бъде предоставена тази информация, как да ви вярваме?
Ако това не можете да ми кажете, как да ви вярваме, че няма да
има проблеми?
Екатерина Димова: За какви показатели?
Николинка Гицова: Момичето ви пита до сега г-не Как сте ги
проследили?
Екатерина Димова: Кой взема пробите? И досега също.
Айдън Илязов: Нали трябва да имате база данни, според които
трябва да прецените увеличава ли се нещо или обратното.
Екатерина Димова: Съжалявам но от вашия отговор аз оставам
с впечатление, че вие няма да ги следите. Всъщност хората..
първо не можете да ми кажете, по какви показатели. Моля
кажете ми по какви показатели следите? Как тогава разбирате, че
е безопасно? Как са защитени хората? Казвате няма страшно
всичко следим. Как го следим? Кои показатели? Освен
физикохимични, въглеводороди, сулфиди. Кой? И какво сте
получили досега като резултати?
Николинка Гицова: Моля да се запише в протокола, че на този
въпрос нямаше отговор. Ние задаваме въпроси, отговори нямаше
от специалистите.

повърхността (ненапорен) водоносен хоризонт. Препоръчва се тези
сондажи да се оборудват с автоматични съоръжения за непрекъснато
измерване на измененията на водното ниво, рН, специфична
електропроводност, а веднъж сезонно да се взимат проби за анализ по
отношение на неразтворени вещества, окисляемост, съдържание на хлор,
сулфати, нефтопродукти. Пробонабирането и анализирането на водните
проби ще се извършва от акрединирана лаборатория.

Екатерина Димова: Не съм получила отговор, не съм получила
пълен отговор, съжалявам. В доклада сте записали, че няма
надземни източници на водоснабдяване и че единствения
източник на водоснабдяване, са тези подземни водни
хоризонти, през които вие минавате. И в които сте записали, че
може да има изтичане на промивни течности и временна
промяна на качествата на водата – замътване. И може ли, при
положение, че сами сте записали, че има суходолия, че има села

В раздел І.17 Мониторинг част І.17.2. Подземни води подробно
е описан мониторинга на подземните води, а именно „За мониторинг на
подземни води се предлага за определяне на евентуалното въздействие
върху подземните води да се изградят по 2 мониторингови сондажа за
всяка площадка. Те трябва да са разположени над и под площадката
спрямо посоката на движение на подземните води от първия от
повърхността (ненапорен) водоносен хоризонт. Препоръчва се тези
сондажи да се оборудват с автоматични съоръжения за непрекъснато

с име Безводица, че няма друг резервен източник на вода, освен
тези водни хоризонти, така безотговорно да ми отговаряте, че не
е ваша работа? Да не може да ми изброите показателите?
Екатерина Димова: Може ли някой да отговори, какво е
направено до момента и какво ще се прави в бъдеще? И как ние
да се чувстваме сигурни, че единствения ни питеен
водоизточник, спрямо него се подхожда отговорно, при една
високо-рискова дейност, каквато е вашата, предполагам вие сами
ще се съгласите с това?
Екатерина Димова: Сулфиди ще следите ли? А конкретно
Сулфиди? Как? Може би? Въглеводороди? Радон?

измерване на измененията на водното ниво, рН, специфична
електропроводност, а веднъж сезонно да се взимат проби за анализ по
отношение на неразтворени вещества, окисляемост, съдържание на хлор,
сулфати, нефтопродукти. Пробонабирането и анализирането на водните
проби ще се извършва от акрединирана лаборатория.
В раздел VІ. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ,
НАМАЛЯТ ИЛИ, КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО, ДА ПРЕКРАТЯТ
ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА ПО ВРЕМЕНА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНОМОНТАЖНИТЕ РАБОТИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА МЕРКИТЕ. са предвидени и подробно разписани мерки за опазване
на подземните води както следва:
По време на проектиране – 7 основни мерки;
По време на строителство – 9 основни мерки;
По време на експлоатация – 5 основни мерки;
По време на закриване и рекултивация - 4 основни мерки;

Пепа Рашева: И аз имам един въпрос. Оттук насетне казахте
четири пъти годишно ще правите изследвания. А това, че 5 тона
киселина се изля тук при оставането на една глава в Рогозина.
Взехте ли изследвания? Отразихте ли го това, в някой от вашите
доклади? Какви са резултатите, след като изляхте 5 т. киселина
в недрата?
Николинка Гицова: Г-н Захаринов, който е до вас, г-н
Захаринов обясни на общественото обсъждане в Кардам, че това
е един от вариантите за реакция, ако има авария в сондажа,
използване на киселина. Така ли беше?
Пепа Рашева: Има такъв случай в Рогозина. От работник, на
сондата, каза че по времето, когато е работил, остава една глава,
за една вечер са излели 5 тона киселина. Това отразено ли е във
вашите доклади и взехте ли изследване на водата?
Ивайло Калчев: Коментира:
- придобиването на земята за прощадка П 1-1”Рогозина”;
- чернозема на Добруджа;
- демонстацията със селскоктопанските машини против
добива на газ;
- затруднения диалог в залата;
- нежеланието на населението да се добива газ;

Изказаните възражения са против реализацията на инвестиционното
предложение изобщо, а не против оценка на въздействието му върху
околната среда

Марияна Христова: Искам да попитам господина, който каза,
че на друг сондаж е ставала тази авария, за Рогозина. Вие
случайно да си спомняте, че имате, съвсем нормално
регистрирано, с документи отлагане на срока, точно на вашето.
Искали сте удължаване на срока, поради форсмажорни
обстоятелства на затиснатата ви глава на Рогозина? На кой друг
сондаж, извинете ме, точно, обяснихте на колежката, че не е
било при вас аварията, в която сте изсипвали киселина?
Форсмажорното ви обстоятелство, на основание, на което сте
искали удължаване на срока на проучването, в какво се
състоеше? Та вие не работехте, сигурно в продължение 6 мес. и
се мъчехте да си освободите главата, която ви я затисна
обрушения сондаж на Рогозина. А знаете ли какво значи
обрушен сондаж? Значи, че технологично сте подценили, това
което ви се е случило и не сте циментирали навреме. И вие
трябваше да си спасите главата, която струва милиони и затова
промивахте месеци наред, и аз това питах, има ли кой да знае,
колко вода употребихте вие на Рогозина, за да си освободите
главата?
Пепа Рашева: Коментар, че авторите на ДОВОС се борят за
един хонорар, жителите на община ГенералТошево се борят за
живота си!
Веселин Иванов: Инженер съм по образование. Имам няколко
въпроса, кратки, пояснителни. Просто да ме информирате, какво
налага наклонен сондаж? Въпрос със кратко обяснение. Който
желае от вас, да ми обясни.
Веселин Иванов: Искам да попитам още нещо. След като
твърдите, че това е конвенционално находище на газ, а както
разбрахме до момента, конвенционалното находище на газ е
един джоб изпълнен със газ. Най-вероятно той е втечнен. Нали
знаете, че когато газта е под налягане, тя е течна? След като има
едно находище, за какво ви е да дупчите в различни посоки, след
като може да направите. Първо, както казахте, цената на газта е
ниска. Разходите по наклонен сондаж са много по-високи,
отколкото един вертикален ротационен сондаж, който се
използва за конвенционален добив на газ.
Николинка Гицова: Има и геолог в екипа? И геолог ли има?
Веселин Иванов: След като не добивате конвенционален газ,

Каква е технологията за освобождаване на совдажна глава. Колко вода се
използва икакво още. От къде да препиша?

Анка Петкова: Наклонен сондаж се налага, защото всички сондажи са от
една площадка……
Анка Петкова: Аз съм специалност електроника, но съм прочела доклада.
Анка Петкова: От една площадка 10 дка., да се прокарат всички сондажи,
за да не се ползват 10 площадки по 10 дка.
Лъчезар Георгиев: Аз не съм спирал да говоря през всички обществени
обсъждания и голяма част от хората ме познават. Аз съм български
инженер и съм завършил – Сондиране, добив и транспорт на нефта и газа,
в Минно-геоложкия университет. Защитил съм дисертация по разработка и
експлоатация на нефтени и газови находища. Относно вашия въпрос,
който вие зададохте. Първо, газа не е в течно състояние в земните недра.
Той е в газообразно състояние.
Лъчезар Георгиев: Излиза, под действие на собственото си налягане.
Лъчезар Георгиев: Не, не се използва.
Лъчезар Георгиев: Момент само да ви обясня. Искам да разграничим три
основни процеса, които са свързани в този доклад и който експертите,

вие добивате друг газ. И още един въпрос, след това имам. Чакам
ви отговора.
Веселин Иванов: И как излиза? А помпа не се използва, така
ли?При всяко едно сондиране на газ се използва помпа.
Николинка Гицова: Взривове, мини-взривове. Така пише в
доклада- патрони е манипулативно. Те навлизат ли в пласта?
Значи, вие се намесвате в пласта, за да увеличите пукнатините.
Навлизате малко, така ли?
Веселин Иванов: A помпено-компресорни. Защото има помпа?
Стандартно, едно конвенционално находище на газ, на каква
дълбочина се намира?
Веселин Иванов: Най-дълбоката, на открито, конвенционално
находище на газ в миналото, вашите учебници, които сте учили,
дисертациите, които сте правили? Искам да разбера, на каква
дълбочина максимална се среща стандартно конвенционално
находище на газ, което е изчерпано, защото по времето на
комунизма е имало добиви на газ и нефт. Те са изчерпани, на
нашата територия. Вие сами казахте има над 2000 сондажа. Ако
е имало конвенционално находище на газ са щели да го
изчерпят. Кажете максималната дълбочина,само това ме
интересува?
Веселин Иванов: А на 2700 м. какво правим? На 5000 м., какво
правим? Какво конвенционално находище на газ, както вие
твърдите. А в доклада е записано друго, че хоризонтално и леко
ще си помагаме, да увеличаваме добива на газ, щото трудно ще
го измъкнем. Значи няма конвенционално находище. Не, не е,
защото вие трябва да го изтеглите от пясъчниците.
Веселин Иванов: Как излиза, след като пясъчника, Какво е
пясъчник? Това е седиментна скала, която е образувана от
отлагането на изветрели други скали, с различна порьозност.
Пясъчниците се делят на два вида, нали знаете? На карбонатни и
силикатни. И според съдържанието на глинести частици, под
0.01 мм., се делят вече на глинести и варовикови. И според това
вече зависи дадена скала, колко е пропусклива. При едно
конвенционално находище на газ, се образува джоб от газ, нефт,
вода, може да е газ и вода, но винаги газта е лека и тя е отгоре.
Веселин Иванов: Точно така, нали? Благодаря за отговора

които са изявени учени и специалисти са ги разгледали. Имаме първи
процес – това е сондиране. Сондирането, това е процес, който трябва да
прокара сондажа, който представлява цилиндрична изработка в земната
кора, до определена дълбочина, който е свързан със разрушаване на скалоразрушаващия материал от длето, което се задвижва от повърхността.
След това достигане на определената дълбочина, се спуска обсадна
колона, желязна обсадна колона, която се циментира. След това се
продължава с по-малък диаметър, спуска се следващата обсадна колона и
така, докато се достигне до продуктивния хоризонт. До там приключваме
процеса на сондиране. Следващия процес, който, това е процеса на добив.
Под действие на собственото си налягане, след като се осъществи хидродинамична връзка, между сондажа и пласта, чрез перфорация.
Перфорацията, това са, на една тръба се поставят едни малки патрони.
Лъчезар Георгиев: Целта на тези патрони е да се направи връзка, между
сондажа и пласта.
Лъчезар Георгиев: Навлизат съвсем малко.
Л. Георгиев: Целта им е да се осъществи хидро-динамична връзка. Това е
стандартна процедура, която се използва дори и при разкриване на
водоносни хоризонти се перфорират и те колоните по този начин. Това е
стандартна процедура и не противоречи на нормативните изисквания.
Следващото нещо, което искам да ви кажа е, че след като се направи тази
перфорация, в сондажа се пуска, т.нар. помпено-компресорни тръби.
Лъчезар Георгиев: Помпено-компресорни, така се наричат.
Лъчезар Георгиев: Не, не защото има помпа. Това са тръби, които са с помалък диаметър. Те се пускат в последната експлоатационна колона и на
устието на сондажа се монтира т.нар. фонтанна арматура, която целта, на
тази фонтанна арматура е да управлява и контролира процеса на добив. И
газа от пласта, под действие на собственото си налягане през помпенокомпресорните тръби, вътрешния диаметър на помпено-компресорните
тръби отива към повърхността. В някои сондажи, в практиката е прието,
долу, над помпено-компресорните тръби да може да се постави т.нар.
пакер, който да изолира пространството между експлоатационната колона
и външния диаметър на тези тръби. Тук не се използва никакви помпи,
независимо че тръбите са наречени - помпено-компресорни. Това е
терминологичен термин, който се използва навсякъде в петролната
индустрия. След това газа от фонтанната арматура, през…
Лъчезар Георгиев: Отговарям ви конкретно. Всичко това зависи от
геоложките условия, от начина на образуване, както каза колегата, който
преди малко говори. В България, газовите находища са на различна

дълбочина.
Лъчезар Георгиев: Само да приключим с господина.
Лъчезар Георгиев: Сега ще ви кажа минималната дълбочина.
Лъчезар Георгиев: Не, да започна с минималната и ще продължа с
максималната. Минималната в Североизточна България, в района на
Дуранкулак и Българево, ориентировъчно е между 200-350 м. В района на
Централна и Северна България……
Лъчезар Георгиев: За Централна и Северна България! За Добруджа аз ви
казах.
Лъчезар Георгиев: Не, находището е конвенционално.
Лъчезар Георгиев: Излиза под действие на собственото си налягане.
Лъчезар Георгиев: Точно така.
Марияна Христова: Това, което сте го назубрили, къде сте го
приложили?
Николинка Гицова: Въпросът беше, какъв е вашият опит? Къде
досега сте добивали, освен в Рогозина? Конкретно, „Русгеоком
БГ” АД? Не говорим за фирми подизпълнители, които един ден
ще ги викате, ще ги търсите, ще ги избирате. Вие, вашата фирма,
имате ли опит?
Георги Стефанов: Момент, момент. Господине, господине,
геологът. Тук съм. Познаваме се с вас, нали? Ще ви обработвам
37-те дка., както ви обещах. Там сондажи няма да има, ще си
сеем царевица, както обещах, на пролет. Та, да ви питам газта
освобождава определено пространство, където се намира, Така
ли е?
Георги Стефанов: А на неговото място какво застава?
Природата не търпи така.
Георги Стефанов: Черна дупка ли остава?
Инж.Казакова: Лъчезаре, извинявай, ама се излагаш.
Георги Стефанов: Не ти отива така.
Айдън Илязов: Имам един въпрос. Така пишеше горе на екрана,
прочетох го. Събрали сме се за въпроси и становища. Господа,
извиняваме се, но може би трябваше първо да си свалите
короните от главите и така да седнете сред народа, защото аз от
два часа чувам тука смислени, разбираеми за всички въпроси, а

Радвел I.Анотация на инвестиционното предложение. е разработен на
база Геоложкия доклад за находището и плана за разработването му, които
от своя страна са утвърдени от Експертния съвет към Министерство на
енергетиката. Технологията на сондиране и добив е добре позната на
специалистите в областта. ДОВОС И ДОСВ оценяват влиянието на плана
за разработка на находището върху компонентите на околната среда. За
целите на ДОВОС и ДОСВ не е от значение дали ръководния екип на
Възложителя е добивал някъде другаде газ.
Лъчезар Георгиев: Така е.
Лъчезар Георгиев: Празни пространства няма.
Лъчезар Георгиев: Не. Значи, максималният процент, който може да се
извлече е 85%. 15% си остава газ в порите.
Лъчезар Георгиев: Аз говоря професионално.

Дейностите по търсене и проучване, в т.ч. и сондирането са приключили в
началото на 2014 г. От тогава на площадка П 1-1”Рогозина не се извършва
никаква дейност. Ямите са пълни с дъждовна вода.
Пчелите, както и всички останали домашни животни и културните
растения, са обект на контрол от друго Министерство - на земеделието и

не получаваме отговори.
Айдън Илязов: Благодарение на този безобиден проучвателен
сондаж, който вече е извършен, на мен пчелите ми ги няма вече.
Не само на мен, на доста колеги. Просто досега бяхме клетки,
между които нямаше връзка, защото такива като вас се бяха
настанили като черна или тъмна материя. Извинете но няма как
да ви определя по друг начин. Извинявам се, ако се обиждате.
Наместо да бързате. Не се страхувайте. Бързате да си тръгнете.
Вижте, колко хора са се събрали тука, за да защитят живота си.
Вие това не го ли разбрахте, господа? Извинете, но аз не знаех,
че вие сте богове. Пък аз съм от простолюдието, така е, но аз
всяка вечер виждам как Луната, на всеки 28 дни, Луната се върти
около Земята, нали така? Добруджа е осеяна с пукнатини и
цепнатини. Някой взема ли предвид тази Луна, какво
въздействие оказва върху тази земя? Дали това не е
предпоставка, всеки месец, на всеки 28-ми ден, да се получи
някакво форсмажорно обстоятелство, защото в момента, да ви
кажа честно, по чешмите на Спасово, по чешмите на Спасово
тече странна вода. Аз не съм специалист, няма как да го обясня,
но няма кой да дойде, да вземе проби и да изследва. Дори и да
изследва тази отровена вече вода, това ще бъде базата данни, за
следващото възходящо натравяне на водата. Вие и ние, не сме
по-велики от природата. Ако ние тук всички сме сътворени, вие
не се дръжте като създадени, защото аз съм убеден, че и вие сте
човешки същества, но сте били сътворени някога.

храните и респективно от Българска Агенция по Безопасност на Храните
(БАБХ). Те не се контролират от структурите на МОСВ, и в тази
връзка според ЗООС, наредбите по ОВОС, ОС и ЕО, информацията за
въздействието върху тях не е обект на разработка на докладите по
ОВОС и ЕО.

Николинка Гицова: Господина си гледа телефона, там на 2-рия
ред, в дясно, си гледа телефона и не си слуша какво говорим.
Дето щеше да казва за пчелите. Обещахте становище, а
стоите тук отстрани и си гледате телефона.

Пчелите, както и всички останали домашни животни и културните
растения, са обект на контрол от друго Министерство - на земеделието и
храните и респективно от Българска Агенция по Безопасност на Храните
(БАБХ). Те не се контролират от структурите на МОСВ, и в тази
връзка според ЗООС, наредбите по ОВОС, ОС и ЕО, информацията за
въздействието върху тях не е обект на разработка на докладите по
ОВОС и ЕО. От страна на биологичното разнообразие, такъв обект са
видовете и местообитанията, основно от Приложения 1, 2 и 3 и 4 на Закона
за биологичното разнообразие. Екипът по ДОС и ДОВОС няма задължение
и компетентност да разработва оценки за въздействие върху домашни
животни и културни растения, което е в компетентността на органите по
фитосанитарен контрол и на ветеринарни лекари от БАБХ.
Въпреки това, доколкото многократно на обществените обсъждания беше

По данни на БДЧР за 2017 г. количественото и качественото състояние на
водите на малм-валанжинския водоносен хоризонт е добро. Отгоре
лежащия сарматски водоносен хоризонт попада в зона чуствителна към
биогенни елементи – нитратно уязвима зона. Качественото състояние на
водите от този водоносен хоризонт е категоризирано като лоше по
отношение на нитрати, натрий, магнезий и хлор. Може би тук трябва да се
търсят причините за състоянието на водата в с.Спасово.

повдиган въпросът за въздействие специално на инфразвука върху
насекоми-опрашители, вкл. и върху пчели, екипът по част „Биологично
разнообразие“ в ДОВОС и по ДОС, който включва двама доктори по
ентомология, направи допълнителна справка, за този тип въздействие и
предоставя на заинтересованата общественост следния отговор по-долу.
Съгласно оценката за съвместимостта на ИП въздействието върху
насекомите, предмет на опазване в защитените зони (т.е. целеви видове за
ЗЗ Крайморска Добруджа), е незначително отрицателно. Може да се
допусне, че различни насекоми-опрашители (вкл. пчели) посещават
участъци от засегнатите от ИП територии. Тъй като те пребивават в тези
места за сравнително кратко време, през което събират полен и нектар,
евентуалното пряко въздействие върху тях е дори по-малко от това върху
постоянно живеещите в защитените зони насекоми. Изказани са съмнения
за възможни въздействия на инфразвуци, генерирани от сондажните
съоръжения по време на работата им. Изследванията на инфразвуците
върху насекомите са малобройни. Напр. Little (1962) изследва реакцията на
пчелите спрямо звуци в диапазона 35–4000 Hz. При честоти под 100 и над
2500 Hz не е установена никаква реакция (инфразвуци са трептения с
честота под 20 Hz, т.е. инфразвуците нямат ефект върху тях). При честота
между 100 и 2500 Hz пчелите реагират със забавяне или спиране на
движенията си. В тази честота попадат звуци, които хората възприемат със
слуха си и са изключително често срещани както в заобикалящата ни
среда, така и в природата. Липсват други изследвания върху влиянието на
инфразвуците специално върху пчелите (Polajnar et al., 2014), но има
изследвания върху други насекоми. Mullen (1973, 1975) провежда
експерименти върху развитието на различни складови вредители. Авторът
установява, че мощни (120 dB) инфразвуци (10 и 18 Hz) на късо разстояние
от източника имат отрицателен ефект върху развиващите се ларви на
третираните насекоми. Експериментите са направени в инфразвукови
камери. Трябва да се отбележи, че въздействието е отчетено при
разстояние няколко сантиметра от източника на звука. С увеличаване на
разстоянието звуковото налягане значително намалява и не се очаква
въздействие. Съпоставяйки експериментът с евентуално въздействие
върху насекоми-опрашители вкл. пчелите, такова би могло да съществува
само върху пчелни кошери, тъй като в тях има развиващи се ларви. За да
има някакво въздействие, кошерите би трябвало да се поставят съвсем
близо до източника на инфразвук, на около 0,5 м от него. Т.е. изказаните
предположения за такъв тип въздействия са напълно неоснователни и
спекулативни. Съмненията, че намаляването на насекоми-опрашители

(вкл. пчелните семейства) може да доведе до загуби за
зърнопроизводството, са още по-неоснователни, тъй като културните
житни растения са изцяло анемофилни (ветроопрашвани). Това означава,
че техният полен е достатъчно лек, за да се разнася от вятъра и не е
необходим животински опрашител. В заключение може да се каже, че
реализирането на ИП няма да окаже ефект върху насекоми-опрашители
(вкл. пчелните семейства) в района. Не съществува пряк механизъм, по
който това би могло да се осъществи. Предлагаме на всички
заинтересовани граждани и организации да се запознаят със следните
научни публикации за влиянието на инфразвука върху насекоми:
Little, H. F. 1962. Reactions of the Honey Bee, Apis mellifera L., to Artificial
Sounds and Vibrations of Known Frequencies. – J. Ent. Soc. Am. 55: 82–89.
Mullen, M. A. 1973. Low frequency sound affecting the development of the
Indian meal moth. – J. Ga. ent. Sot. 8: 320–321.
Mullen, M. A. 1975.Infrasound retards development of Tribolium castaneum
and T. confusum. – J. stored Prod. Res. 11: 111–113.
Polajnar, J., Eriksson, A., Lucchi, A., Anfora, G., Virant-Doberletc, M.,
Mazzonia, V. 2014. Manipulating behaviour with substrate-borne vibrations –
potential for insect pest control. – Pest Man. Sci. 71: 15–23.
Ако наистина има намаляване на броя на насекомите опрашители (вкл. и
пчелните семейства), макар че това поради изброените по-горе причини не
може по никакъв начин да се отрази на произвежданите в района на
основни земеделски култури (с изключение на слънчогледа), причините
трябва да се търсят в употребата на пестициди, към които те са особено
чувствителни. Въпреки че е извън обхвата на процедурата по ОВОС,
доколкото и в хода на обществените обсъждания, многократно беше
поставян въпросът за наличие на евентуално въздействие на проучванията
и добива на газ върху пчелните семейства, възниква въпросът дали има
подадени сигнали до отговорните контролни органи (БАБХ) и ако има
какви са техните заключения? Предполагаме, че на заинтересуваните от
здравето на пчелните семейства граждани, им е известно, че съгласно
Заповеди № РД 11-659/27.03.2017 г., № РД 11-657/27.03.2017 г и № РД 11658/27.03.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и през настоящата
2017 г. област Добрич е сред 16те области в странната, с разрешена
употреба за защита на земеделските култури на следните пестициди, които
са от групата на неоникотиноидите, които са с доказано отрицателно
въздействие върху пчелните семейства: Пончо 600 (активно вещество
клотианидин); Крайцер 350 ФС (активно вещество тиаметоксам);
Сийдоприд 600 ФС (активно вещество имидаклоприд). Дебатът за

използването на тези вещества в земеделието е активен на ниво
Европейски съюз, както и доведе до протести на пчеларите в страната и
през настоящата 2017 г. И отново извън процедурата по ОВОС, си
позволяваме да апелираме към заинтересованите от здравето на пчелните
семейства граждани и организации да насочат повече активността си в
тази посока, отколкото към проучванията и добива на газ, за които няма
никакви публикувани данни да оказват каквото и да е въздействие върху
пчелите.
Инж. Казакова: Имам още един въпрос. Искам да го видят
хората. Доц. Росен, забравих фамилията, ако обичате станете,
благодаря.
Инж. Казакова: Понеже сте единствения, който твърди, че
защитава природата. Направих си труда, лично аз, да отворя
картите, които лично вие сте направили за биоразнообразието,
помните ли ги, в приложение, в папка 3? Дали сте ги гледали?
Вие ли ги правихте?
Т.е. площите, които са дадени, от кого са дадени? Защриховани
са в червено. Значи, говорим за едни карти за въздействие
върху зони по НАТУРА, говорим само за това.
----------------------------Инж. Казакова: Разбрах. Вие сте ползвали картовия материал от
МОСВ, за границите на НАТУРА, нали?
Инж.Казакова: Дали сте ги гледали скоро?
Инж.Казакова:А самата карта? Аз питам за картата?

----------------------Инж.Казакова: Между Спасово и Рогозина, видяхте ли
водопровода, който е вътре в сондажната площадка?
Аз питам, дали видяхте, че има сондажни кладенци, които са на
границата на сондажните им площадки, а водопровода, между
две села е вътре във сондажната площадка и са в НАТУРА?
А не ви ли притесни?
Този водопровод, който силно ме притесни, защото той е
вътре и в НАТУРА, но и е в вътре в сондажните площадки,

Цитираните карти със защриховано в червено са Приложения I.3-3, I.3-4,
I.3-5, I.3-6 – Обзорни карни на съответните участъци от находището. На
самите карти е отразено, че червената щрифовка са допустимите
територии за разработване на съответния участък, т.е. местата, където
могат да се избират окончателните площадки.

……………………….
Площадките са посочени от възложителя з зависимост от резултатите от
проучванията за природен газ. Също така е представено и разположението
им, спрямо защитените зони от НАТУРА 2000 и защитените територии по
закона за Закона за биоразнобразието.
Използвана е информационната система за НАТУРА 2000, да.
По време на теренните проучвания специалистите по изготвяне оценката
за съвместимост са посещавали площадките многократно.
. …………………………………….
Според предоставената информация от „В и К” ЕООД гр.Добрич в района
преминава водопровод Е 80, но той е отдалечен от границите на П 11”Рогозина” и по тази причина не е описан.
Съществуващия водопровод не е обект на оценка в частта за биологичното
разнообразие в ДОВОС, както и в ДОС и нямат никакво отношение към
предмета на оценката, освен към тази на кумулативното въздействие.
Предвид на особеностите на водопроводите, като подземни съоръжения,
изградени в миналото, те не създават кумулативен ефект върху
биологичното разнообразие в района на ИП, където са разгледани в тази
глава и старите въздействия.

може да е изтърван, може и да не е видян, приемам.

------------------------------Момент. Аз исках да изясня, какво сте видели? Понеже сте
човек, който се занимава с биоразнообразие, вие ли писахте
изреченията: „Ще има въздействия, но природата ще свикне”?
Не точно така, но с този смисъл.
Аз попитах, вие ли го написахте.
Кои сте вие четиримата? Може ли да ги кажете?
И вие трябва като специалисти и вие като техен ръководител
вероятно или представител, да оцените въздействието върху тези
зони, които са обявени със заповед. Даже не говоря, за тези,
които не са обявени. Говоря за Крайморска Добруджа.
Но ги има на картите и вие сте се съобразили?
Каква е допустимата дейност, ако случайно е станала грешка,
питам? Защото вие никога не сте виновен и аз приемам това. Не
коментирам. Ако случайно е станала грешка. Аз видях, като
увеличих, че картата на основа е топографска, руска карта,
каквато всички геодезисти ползват. Тя е изключително
подробно. Там има дървото как се казва, даже с координати
може да е ориентирате по нея. Ама не е само той. Погледнах на
Бежаново, погледнах на тия села, които аз съм ходила на
обсъжданията, горе-долу познавам района. Въпроса е каква е
допустимата дейност, дори и случайно да е станала грешка?
Съвместимо ли е преобразуването на земята в урбанизирана
територия с целите на опазване, които преследва НАТУРА?
Аз попитах, дали е съвместима. Кой я прави?
Аз попитах друго, вие като човек, вашето лично мнение, като
човек, съвместима ли е урбанизацията на земеделска земя, която
пазим, за да има костенурки или каквото и ще друго да има, със
предметите на самата логика на НАТУРА. Това ви питам?
А зависи ли от инвестиционното предложение?
Т.е., преценката на кого е? Това питам. Кой решава, че това ок,
няма страшно?
Верно ли?
Т.е. при липса на оценката за съвместимост, вие сте се
подписали спокойно, понеже преди това е нямало оценка за

……………..
Докладът за оценка на съвместимост е изработен от Доц. Венцислав Делов
- зоолог, д-р Боян Златков и д-р Огнян Сибилов - ентомолози. Доц. Росен
Цонев - фитоценолог и ботаник. Доц.Росен Цонев е ръководител на
оценката за съвместимост.
Все още голямата част от зоните за хабитати, не са обявени със заповед,
да. Има ги на картите и законодателството за НАТУРА важи за тях. В
НАТУРА зоните универсални забрани няма.
Всяка дейност в НАТУРА зоните, подлежи на преценка за оценка за
съвместимост.
Много дейности, почти всички дейности, които могат да окажат
значително отрицателно въздействие, подлежат на преценка от РИОСВ.
Практически на всички въпроси на г-жа Казакова беше отговорено в залата
от д-р Росен Цонев. От въпросите на г-жа Казакова става ясно, че тя
трудно прави разлика между защитени зони по Директива 92/43 и
Директива 2009/147, както и между защитени територии, заради което
изказва неверни твърдения и внушения, като напр. че в ЗЗ Крайморска
Добруджа би следвало да се оценяват и птици или че защитените зони в
България са отпреди 1989 г. Също така от въпросите й става ясно, че тя
бърка целеви видове за опазване в защитените зони от Приложение 2 на
ЗБР и защитени видове от Приложение 3 на ЗБР. В тази връзка, трябва да
отговорим, че горският бекас (Scolopax rusticola) не е защитен вид от
Приложение 3 на ЗБР, нито целеви вид за ЗЗ Било, която е единствената
защитена зона по Директива 2009/147, която е потенциално засегната от
ИП, а още по-малко за ЗЗ Крайморска Добруджа, където не се опазват
местообитания на птици. Заради което не е бил обект на оценка, нито в
доклада по ОВОС, нито по ОС. Същото важи и за фазана (Phasianus
colchicus), за който също имаше намек/въпрос от г-жа Казакова. Освен
това, тъй г-жа Казакова в изказването си демонстрира че не е запозната с
този факт, трябва да подчертаем, че местообитанията на даден вид не са
само постоянно обитавани от него, а могат да бъдат и временно обитавани.
Това особено важи за птиците - много от тях имат не само гнездови
местообитания, но и такива за зимуване, стациониране по време на
миграция и т.н.
Периодите и методите, с които е извършено проучването, актуалната
обстановка на основната площадка при с. Рогозина и потенциалните
такива на другите места, са описани подробно в ДОС и ДОВОС, в
съответните глави. Изрично е подчертано, че авторите на ДОС и на частта
Биологично разнообразие в ДОВОС са използвали и данни, освен от

съвместимост
Как го разбрахте, че ще е незначително?
Т.е., вие сте работили на сондаж и знаете какъв е резултата от
една сондажна дейност?
Тогава как на вашите крехки плещи лежи този отговор. Аз ви
питам това?
Какво оценихте в конкретния случай? Не ви чухме нито един
път, какво точно оценихте?
Видяхте с очите си?
Какво видяхте? Какво биоразнообразие видяхте?
Какви видове, г-не в Розогина видяхте?
Местни видове видяхте ли, защитени?
И кои са те?
Защо няма подходящи местообитания?
Дайте поне едно име, Бекас има ли там?
На Рогозина, какво видяхте, от зоната по НАТУРА?
Не ми обяснявайте на мен, какво значи Бекас. Питам ви
конкретно. Да, не подлежи на оценка.
Зоната по НАТУРА - Крайморска Добруджа е обявена със
заповед. Извинете, аз също правя ОВОС-и. Аз също правя
екологични оценки. Аз съм мениджър на екип, Лично аз знам,
какво трябва да попълня и Крайморска Добруджа, по едно време
я знаех наизуст и се чудих има ли ги тия неща там. И съм ходила
с хора, които ми ги показаха. Вие какво видяхте там? Кога
ходихте? През кой сезон, на коя дата и къде точно?
Миналия месец, какво видяхте на Рогозина? На Рогозина, кога
ходихте?
Някакъв защитен вид, случайно да ви се мерна, ей така, в
храстите, докато вие ходихте някъде?
Аз не питам за Via Pontica.
А ловен вид, независим експерт има ли?
Питам за директивата за птиците? Знам какво питам, питам за
местообитания? За да има Крайморска Добруджа с
местообитания, значи някой преди вас се е разходил дълго
време.
По социализма и вие включително. То не е от сега, то от
социализма е защитена зона.
Тези зони се припокриват на част от социализма.
Момент, момент, не говоря за НАТУРА. Говоря за това, че има

извършените теренни проучвания, свързани с настоящите доклади, и от
други техни посещения и проучвания в района, които не са еднократни и
могат да се докажат със съответните научни публикации, доклади към
проекти и други.

природа.
Може ли да се доизкажа? Благодаря. Та когато хора като васДружество за защита на птиците, една камара по защита на
птиците дълги години ходихте по програма, дълги години
наистина. Те се открили едни видове, но не просто така да се
шмугнат в храстите и да излетят към Румъния. Те ги следят
колко време обитават, дали това тяхното местообитание е
постоянно, нали аз съм лаик, в момента говоря като лаик. Като
човек, който да мисли говоря, пък вие ми отговаряте като човек,
който иска да се измъкне. Значи за да определите една зона като
местообитание, да я опазите, кажете простичко на хората, които
не го разбират, тази зона- това означава ли,че туй животно там
живее целогодишно?
Ама не говорим за миграция на птици, говорим за
местообитанието.
Примерно само за птици ли говорим или за сухопътни
животинки?
Да. Какво видяхте от тези защитени животинки, които ги има в
НАТУРА за местообитанията на опазване на Рогозина? Кога
ходихте на тях?
А извън площадката дали забелязахте?
Какво видяхте там?
Инж.Казакова: Това е минал етап. Разбрахме, че г-жа Евдокия
Манева, като зам.-министър е заобиколила писмото, което го
имаме, защото вие даже не сте го чели, на РИОСВ-Варна през
2009-та, където казват, преценката е, че ще се прави екологична
оценка и оценка за съвместимост и след това през март 2010-та,
г-жа Евдокия Манева, не знам поради какви подбуди, трябва да я
питаме лично е издала едно писъмце, което дори не е
административен акт. Много умно, защото не може да се осъди в
съда, не може да се заведе дело, което казва, всичко ок, няма да
се прави нищо, продължавайте да работите, това не го
коментирах току що.
Инж.Казакова: Някой от вас да е специалист по звук?
Няма специалист?
Инж.Казакова: Вие не сте специалист. Този специалист, то
РЗИ-Добрич ви е издала едно задължително предписание.
Шумово замърсяване и вибрации- кой е писал тая част от вас?

Извършените процедури по ЗООС през 2009 г и 2010 г. не са предмет на
ДОВОС. Изготвянето на ДОВОС и ДОСВ на ИП започва след
приключване на договора за търсене и проучване за газ в блок „Добрии”
регистриране на геоложко откритие и оконтуряване на находище
„Спасово”

Изказани са съмнения за възможни въздействия на инфразвуци,
генерирани от сондажните съоръжения по време на работата им.За
използваните машини по време на сондиране и добив на газ няма данни за
излъчване на ултразвук и инфразвук. Освен това НАРЕДБА № 6 от
26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи

Има ли човек такъв тука? Вие сте доктор! Ще ме извините ама
тази работя е за инженер. Значи добре г-жо Доктор, отговорете
как се мери, с какви честоти, с какви децибели, когато има
спектър на звука, а не само звуковата средна част- акустиката? С
какви честоти вътрешните органи на всяко живо създание почват
да резонират?
Инж.Казакова: Това какъв звук е? Какъв звук е това? Аз съм
инженер…
Инж.Казакова: Инфразвук! Изследван ли е във ОВОС?

степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на
вредните ефекти от шума върху здравето на населението не
регламентира пределно допустими норми на ултразвук и инфразвук.
Изследванията на инфразвуците върху насекомите са малобройни. Напр.
Little (1962) изследва реакцията на пчелите спрямо звуци в диапазона 35–
4000 Hz. При честоти под 100 и над 2500 Hz не е установена никаква
реакция (инфразвуци са трептения с честота под 20 Hz, т.е. инфразвуците
нямат ефект върху тях). При честота между 100 и 2500 Hz пчелите
реагират със забавяне или спиране на движенията си. В тази честота
попадат звуци, които хората възприемат със слуха си и са изключително
често срещани както в заобикалящата ни среда, така и в природата.
Липсват други изследвания върху влиянието на инфразвуците специално
върху пчелите (Polajnar et al., 2014), но има изследвания върху други
насекоми. Mullen (1973, 1975) провежда експерименти върху развитието на
различни складови вредители. Авторът установява, че мощни (120 dB)
инфразвуци (10 и 18 Hz) на късо разстояние от източника имат
отрицателен ефект върху развиващите се ларви на третираните насекоми.
Експериментите са направени в инфразвукови камери. Трябва да се
отбележи, че въздействието е отчетено при разстояние няколко сантиметра
от източника на звука. С увеличаване на разстоянието звуковото налягане
значително намалява и не се очаква въздействие. Съпоставяйки
експериментът с евентуално въздействие върху насекоми-опрашители вкл.
пчелите, такова би могло да съществува само върху пчелни кошери, тъй
като в тях има развиващи се ларви. За да има някакво въздействие,
кошерите би трябвало да се поставят съвсем близо до източника на
инфразвук, на около 0,5 м от него. Т.е. изказаните предположения за такъв
тип въздействия са напълно неоснователни и спекулативни. Съмненията,
че намаляването на насекоми-опрашители (вкл. пчелните семейства) може
да доведе до загуби за зърнопроизводството, са още по-неоснователни, тъй
като културните житни растения са изцяло анемофилни (ветроопрашвани).
Това означава, че техният полен е достатъчно лек, за да се разнася от
вятъра и не е необходим животински опрашител. В заключение може да се
каже, че реализирането на ИП няма да окаже ефект върху насекомиопрашители (вкл. пчелните семейства) в района. Не съществува пряк
механизъм, по който това би могло да се осъществи. Предлагаме на всички
заинтересовани граждани и организации да се запознаят със следните
научни публикации за влиянието на инфразвука върху насекоми:

Little, H. F. 1962. Reactions of the Honey Bee, Apis mellifera L., to Artificial
Sounds and Vibrations of Known Frequencies. – J. Ent. Soc. Am. 55: 82–89.
Mullen, M. A. 1973. Low frequency sound affecting the development of the
Indian meal moth. – J. Ga. ent. Sot. 8: 320–321.
Mullen, M. A. 1975.Infrasound retards development of Tribolium castaneum
and T. confusum. – J. stored Prod. Res. 11: 111–113.
Polajnar, J., Eriksson, A., Lucchi, A., Anfora, G., Virant-Doberletc, M.,
Mazzonia, V. 2014. Manipulating behaviour with substrate-borne vibrations –
potential for insect pest control. – Pest Man. Sci. 71: 15–23.
Димо Водкаджиев: Може ли един въпрос? Към всички! Какво
става, когато един надут балон започне да бъде изпускан? Какво
става, когато изпускате балона, с него? Говорите, че газът е под
налягане долу, говорим, че той ще излезе, следователно
налягането ще спадне. Това налягане, което е спаднало трябва да
бъде компенсирано от нещо. Пласта оказва голямо налягане и не
може да не стане спадане, слягане.
Моят въпрос- От един балон когато извадиш въздуха, какво
става? Ще сложиш тежината и въздуха…Газът си е газ, като се
изпусне какво става със земята? Например ако прекопаем с една
права лопата пръстта, след това като вали дъжд и земята сляга.
Т.е. налягането от пластовете, които се намират върху него?
Как да нямам опасение? Аз се опасявам! Мен ме притеснява.
Искам вашето мнение.
Искам вашето мнение! Няма такава опасност от слягане?
Добре как ще се компенсира тази липса от пониженото налягане
вътре?
Синтия Недялкова: Добре кой носи отговорност Господине?
Един писал туй, друг писал друго, един чел, друг не чел… А ако
стане проблем, от две сонди моля ви се, едната стана с проблем.
Кажете ми когато има проблем, кого от вас да търсим? Кой? Кой
ще отговаря за нашето здраве и живот?
Синтия Недялкова: Защо ни баламосвате вече толкова време?
Един човек умря, на една жена сега и стана лошо да слушаме
едни и същи приказки. Проявете разбиране, ние не сме
малоумни. Вчера слушах едно предаване казахте безброй лъжи.
Една сонда за три месеца. Ще я сложите и ще я вадите. Ми не
като лъжете кой да ви вярва? Три месеца каза господина, че една
сонда е три месеца. Слага се и се маха. Ще правите сонди- за

Пясъчниците са твърди микропорести скали. При добив на газ се понижава
пластовото налягане в забойната зона, което в последствие се изравнява за
сметка на движение на фруидите в пласта

Отговорността е на Възложителя. По тази причина в раздел І.16.
Информация за действията, които са предвидени да се предприемат в
случай на аварийни ситуации.
Действията, които следва да бъдат предприемани в случай на
аварийни ситуации са разработени по дейностите извършвани на
територията на находище „Спасово” в Блок Добрич, включващо четири
участъка: Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина изток”. Същите се
предвижда да бъдат описани при разработването на Аварийният план
(плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии за дейностите,
свързани с експлоатацията на находището), на основание чл.35 от Закона
за защита при бедствия и чл.4, ал.6 от Наредба № 9 от 29.07.2003 г. за
минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на

един ден. Ми не може ли да вземете... Кой ще носи отговорност?
Кажете!
Стела Евлогиева: Да допълня въпроса кой носи отговорност и
каква е компенсацията за здраве? И така здраве не се купува с
пари Г-не! Как компенсирате?

Стела Евлогиева: Първо вашата отговорност, ако нещо стане с
тези земи и не могат повече да произвеждат и да са плодородни,
как ще ни обезщетите?
Стела Евлогиева: Каква ще бъде компенсацията за
собствениците, които имат земи и които ще си ги загубят, и
които вече няма да могат да са така плодородни, как ще ги
компенсирате?
Стела Евлогиева: Най- вероятно ли или със сигурност?
Стела Евлогиева:
Господине, аз съм хирург, ама най- вероятно! Ще легнете ли да
ви оперирам? Само, че не съм хирург! Не съм, икономист съм.
Как инвестирахте, стигнахте там до 50 и …млн. Ресурсите не
можете да си управлявате и гарантирате, че ще управлявате
сонди? Как става тази работа? Финансово не можете да
управлявате, а обяснявате тука, че сонди ще управлявате! Хайде
кажете ми как? Кой е луд да инвестира толкова пари без да знае
какво ще излезе след това?
Гражданка: Или просто перете пари?
Тодор Моралийски: Притежател на земя и Председател съм на
Добруджански фермерски съюз – това е организация на малки и
средни земеделски производители. Искам да кажа, че и като

работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране.
В Аварийния план ще бъдат обхванати:
- максимални възможни последици за персонала, населението и
околната среда от авария в обекта;
- мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в
обекта;
- мерките за защита на персонала;
- разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за
изпълнение на предвидените мерки;
- средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените
мерки;
- времето за готовност за реагиране на структурите и лицата отговорни
за изпълнение на предвидените мерки;
- реда за информиране на органите на изпълнителната власт при
необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие.
Спазването на Аварийният план (плана за предотвратяване и ликвидиране
на аварии за дейностите, свързани с експлоатацията на находището) се
контролира от всички компетентни за отделните сфери, контролни органи
Дейностите по добив на газ предвиждат придобиване на земата за
сондажните площадки или получаването и под наем на пазарен принцип,
смяна на предназначението чрез решение на комисията по чл.17 от ЗООЗЗ
и последващо рекултивиране и възстановяване предназначението и за
земеделски нужди след приключване на добива.

Добруджански фермерски съюз –организация на малки и средни
земеделски производители изказа отрицателно становище против
производства, водещи до вредни последствия за живота и здравето на

председател на поземлена комисия в най- голямата община в
България – Добрич селска, заедно с екипа сме възстановили над
1 млн. дка земя. Съвсем не ми е безразлично и като организация
и като човек това, което се случва в Добруджа! Искам да ви кажа
и в трудовата си биография имам и определено време, в което
съм работил и в геолого- проучвателно предприятие Варна и по
– точно на обект 140, сигурно го знаете, там където се прави
тампонаж почти 3 години, бях и началник на смяната. Това е
малкото, което мога да кажа. Искам да ви кажа, че сигурно
вашите намерения са добри, но такива добри намерения на много
места в България, където не са огледани нещата, хората страдат.
Има ракови заболявания, има и замърсявания на околната среда.
Аз няма да ви задавам въпроси, макар че това което вие казахте
за обект Гурково само ще ви кажа- става въпрос за обекта, който
е до гробищата. Мисля, че не сте си свършили работата както
трябва. Ако за този обект говорите?
Тук съм да изразя позицията на малките и средни земеделски
производители, които в голямата си част са собственици на земя
първо. И ние сме обезпокоени, от всичко това, което се случва,
от тези неясноти, защото на много места в България, извинете
ни, но така се случва, че хората страдат, страдат именно от
такива производства. И ако ми разрешите тук ще прочета и
декларацията на Добруджанския фермерски съюз и ще искам да
се обърна чрез вас, към Народните представители от Добричка
област и към Министър председателя. Значи нашата декларация
на Малките и средни земеделски производители е че:
„Първо- Сме против производства, водещи до вредни
последствия за живота и здравето на хората, животните и
природата. Затова сме срещу: Даване на положителна оценка за
ОВОС за проекта за извличане на газ в находище „Спасово” блок
„Добрич”. Всякакви форми на даване на концесии за добив, на
природен газ от най- плодородната равнинна част на ЕвропаДобруджа, както и на цялата българска равнина!
Искаме реално спазване на Мораториума, това става въпрос и
към Народните представители, за решаване на нови
ветрогенерации и удължаване на срока им, в който да бъде
направен цялостен анализ на влиянието им върху хората,
животните, растенията, почвата в регионите, където са
изградени. Да се направи анализ на резултатите получени от

хората, животните и природата и за това са срещу: Даване на
положителна оценка за ОВОС за проекта за извличане на газ в находище
„Спасово” блок „Добрич”. Всякакви форми на даване на концесии за
добив, на природен газ от най- плодородната равнинна част на ЕвропаДобруджа, както и на цялата българска равнина, за реално спазване на
Мораториума

Държавата по разрешения на концесиите до момента, да се
предложи на обществено обсъждане и проучване в специална
комисия на Народното събрание на Р България и да се оценят
ползите и вредните от досега предоставените концесии. На тази
основа да се направят нужните законови корекции в процедурата
за отдаване на концесии, защитаващи реално националния
интерес. И тогава да се премине към отдаване на нови концесии
за добив на подземни богатства за територията на страната и да
дадете техния шанс. Тук за Добруджа аз няма да повтарям и
почвоведи, в работата си като председател на поземлена комисия
съм имал срещи с много добри учени, които, още не бяхме в
Европейския съюз- Мърдок, Прайс и т.н. няма да ги изреждам
хората, които дойдоха. Те бяха възхитени, те не бяха виждали
такава почва, такъв хумус. Затова ние сме хора, които сме
обезпокоени за всичко това, което се случва. Искам да ви кажа,
че на 140 ние не можахме да постигнем това, което трябваше да
постигнем, да направим тампонажа. Три години работихме,
освен цимент и знаете, че там за да се втвърди цимента слагаме
много водно стъкло и няма да говоря за другите вредни неща,
тогава беше Комунизъм и каквото се наредеше и това ставаше.
Много внимателно, въпреки че не ви дадоха възможност някой
неща де ги кажете, много внимателно трябва да погледнете
залата и да видите безпокойството на хората! То не е срещу вас.
Това безпокойство е за бъдещето на Добруджа! За бъдещето на
нашите деца, за бъдещето на нашето производство, ние сме
длъжни да го пазим и ще го пазим, защото това ни е завещано от
предците. Благодаря.
Стела Евлогиева: Колко струва водата в Добруджа?
Коста Коста: В момента говоря от името на Асоциацията на
българските земеделски производители. Ние казахме не на добив
на газ! Не на инвестиционното предложение на Русгеоком! Ще
защитаваме водата си, ще защитаваме поминъка си, здравето и
децата си! Това, е което искам да кажа.
Веселин Иванов: Искам само за завършек да прочета, нещо
което наш съгражданин написа снощи в социалните медии,
искам всички да го чуят и да го знаят: „Добруджанецът е много
интересен сорт българин, понякога е серт като вятъра, дето

Риторичен въпрос за високата цена на водата
Декларация на Асоциацията на българските земеделски производители
против добива на газ и на ИП на Русгеоком изобщо

Мнение за несъвместимостта на добива на газ и земеделието, а не се
отнася за оценка на въздействието му върху околната среда

брули и пронизва зимъска от към Румънско, понякога е благ като
летен сутрешен изгрев над полетата. Дай му от Заговезни до
Димитровден да е заровен в пръстта, краката му да са прашни,
погледът строг, ръцете угробели, да не го хваща сън да бди над
това, дето е наредил в земята. Изящно опънато като по конец,
километри редове от всичко що може да пусне коренче. Ние тука
сме дошли от някъде ли? Не от Балкана от Тракия, и сме пуснали
корени, защото тук земята държи здраво. Малко сме си изгубили
бунтовническата жила, като тези в Балкана. Понякога сме
сприхави, мнителни, друг път свели глава пред неправдата като
рефлекс придобит от дълго стоене наведени и прегърбени,
докато земята на пръв поглед черна, обгърнала под копане,
плашеща с тази своя необятност, но криеща в обятията си силата
да създаде живот, така и хората свързани с тази земя, явно имаме
тази сила скрита дълбоко и чакаща някой наистина зъл човек да
я събуди. Сила оправдана, спяща, но страшна. Здрави мищци,
широки длани, търпеливост на жегата на къра, на сибирския студ
зимата на чиновническата алчност. Добруджа се събуди. Някой
погрешно реши, че е прав без да ни е питал. Влезе в двора ни с
добри уж намерения, но не уцели момента. По Димитровден
Добруджанци мерят каква е реколтата. Не ни се занимава с
душмани! Като имат пари- Свят широк да си ги харчат! Тук се
сее, за да могат хората да ядат! Толкоз! Иначе да знаете гегите за
зимата вече са подготвени.” - Захари Захариев
--------------------------------------Марияна Кулева: Моля ви се и аз имам въпрос: От седем
поколения имам земя в Добруджа. Прочетох във вашия доклад,
че вие планирате на всяка площадка рутинно изгаряне на газа
на факел, практика, която е призната за изключително вредна за
околната среда. Макар, че в България това нещо не се регулира.
Водещите фирми в добива- Шеврон, Бритиш петролиум, Шел са
подписали със Световната банка до 2030 год. забрана за факелно
изгаряне. Искам след като вие в доклада твърдите, че работите
щадящо за околната среда, да кажете, колко въглероден диоксид
ще се отделя на всяка площадка, при вашето факелно изгаряне?
Или Добруджа ще стане като Саудитска Арабия? На всяка
площадка ще горят факли. Обяснете колко въглероден диоксид с
вашата технология ще отделяте? И най- накрая, ако обичате,
трябва да закрием събранието, още не сме свършили, не виждам

----------------------В раздел І.5.1.2. Сондиране, част Сондажно оборудване. е
записано:
„След преминаване на технологичните срокове за зреене на бетона
следва изграждане на сондажната кула и разполагане на сондажното
оборудване съгласно чертежа Приложение І.5-2:”
Следва изброяване на елементите на сондажното оборудване и
завършва с:
«Предвижда се изграждането на нова факелна уредба, която ще
бъде свързана към фонтанната арматура, когато бъде монтирана.”Факелът
съществува по времето на сондирането за около три месеца на година.
Предназначението му е, при неочаквани газопроявления, да отведе
излезлия от земните недра заедно с промивната течност природен газ на
високо и безопасно място. Времетраенето на това отвеждане е
незначително, свързано с времето за реакция на сондажния персонал и
затваряне на спирателната арматура.
В т. І.16.3.2.2. Организация и провеждане на защитни дейности при

защо сте станали?
Марияна Кулева: Факелът е на вашата площадка. Къде ще го
отведете?
Марияна Кулева: И вие гарантирате, че няма да има ситуации,
така ли?
Марияна Кулева: Тогава защо вие предвидихте факел? Не сме
свършили моля ви!

затваряне на сондажа в случаите на нефтогазопроявления, на ДОВОС
е записано: “І.16.3.3.1. Повишаване на работното налягане над
лимитираното на вход на инсталацията:
• отваряне на факела на инсталацията
• притваряне на входа на газовите линии
• уведомяване на ръководителя на обекта и лицата свързани с
ескплотацията на инсталацията и свързаните магистрални”
В раздел І.3.1. Местоположение на сондажните площадки.
Фази на разработка. местоположението на факелното устройство е по –
различно. „Площадка П 1-1 в участък „Рогозина” попада в границите на ЗЗ
BG 0000130 „Крайморска Добруджа” за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно по чл.6, ал.1,
т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. Тя е съществуваща и е
изградена при прокарването на сондаж Р-1 Рогозина. Не се предвижда
разширение на площта, освен изнасяне на факела на бесопасно разстояние,
извън ЗЗ BG 0000130 „Крайморска Добруджа” .”

Сашо: Искам да останете и да ви кажа нещо: От името на
Българските мотористи.
Сашо: Като представител на Съюзът на българските мотористи
в Добруджа, като представител на клуба Деца на изгрева- гр.
Шабла, Жътварите- Каварна, Дионисий- Балчик, СкитияМиньор Добрич, Орлите- Добич, Добруджански братя и от името
на всичките свободни мотористи тука, които наброяваме над 2
хиляди човека. Ако забиете сондата, идваме там и нищо няма да
ни спре!!! Ясно ли ви е? Да живее Добруджа!
Синтия Недялкова: Моля ви не излизайте : Последен въпрос
има и някой тук, който да е за?
Всички: Няма
Атанас Атанасов: Скъпи приятели, искам да ви благодаря на
всички за участието, да изкажа искрена благодарност на всички,
които подкрепиха нашето начинание, на всички земеделци, на
всички наши гости, на мотористите за това, че всички бяхме
обединени, бяхме заедно и казахме твърдо- Не на газта в
Добруджа!
Гражданин: Аз искам да кажа само нещо за протокола, понеже
се записва. Няма нито едно- за, на нито един от хората, които са
тука. И още нещо…………..
Дорина Чимширова: До 3-ти ноември, в 5 часа им е крайния
срок. Ултиматум „Русгеоком БГ” ЕАД да си изтегли

Изказаните предупреждения са против реализацията на инвестиционното
предложение изобщо, а не против оценка на въздействието му върху
околната среда

Изказаните възражения са против реализацията на инвестиционното
предложение изобщо, а не против оценка на въздействието му върху
околната среда

инвестиционното предложение.
Отговор: Пчелите, както и всички останали домашни животни и
културните растения, са обект на контрол от друго Министерство - на
земеделието и храните и респективно от Българска Агенция по
Безопасност на Храните (БАБХ). Те не се контролират от структурите на
МОСВ, и в тази връзка според ЗООС, наредбите по ОВОС, ОС и ЕО,
информацията за въздействието върху тях не е обект на разработка на
докладите по ОВОС и ЕО. От страна на биологичното разнообразие, такъв
обект са видовете и местообитанията, основно от Приложения 1, 2 и 3 и 4
на Закона за биологичното разнообразие. Екипът по ДОС и ДОВОС няма
задължение и компетентност да разработва оценки за въздействие върху
домашни животни и културни растения, което е в компетентността на
органите по фитосанитарен контрол и на ветеринарни лекари от БАБХ.
Въпреки това, доколкото многократно на обществените обсъждания беше
повдиган въпросът за въздействие специално на инфразвука върху
насекоми-опрашители, вкл. и върху пчели, екипът по част „Биологично
разнообразие“ в ДОВОС и по ДОС, който включва двама доктори по
ентомология, направи допълнителна справка, за този тип въздействие и
предоставя на заинтересованата общественост следния отговор по-долу.
Съгласно оценката за съвместимостта на ИП въздействието върху
насекомите, предмет на опазване в защитените зони (т.е. целеви видове за
ЗЗ Крайморска Добруджа), е незначително отрицателно. Може да се
допусне, че различни насекоми-опрашители (вкл. пчели) посещават
участъци от засегнатите от ИП територии. Тъй като те пребивават в тези
места за сравнително кратко време, през което събират полен и нектар,
евентуалното пряко въздействие върху тях е дори по-малко от това върху
постоянно живеещите в защитените зони насекоми. Изказани са съмнения
за възможни въздействия на инфразвуци, генерирани от сондажните
съоръжения по време на работата им. Изследванията на инфразвуците
върху насекомите са малобройни. Напр. Little (1962) изследва реакцията на
пчелите спрямо звуци в диапазона 35–4000 Hz. При честоти под 100 и над
2500 Hz не е установена никаква реакция (инфразвуци са трептения с
честота под 20 Hz, т.е. инфразвуците нямат ефект върху тях). При честота
между 100 и 2500 Hz пчелите реагират със забавяне или спиране на
движенията си. В тази честота попадат звуци, които хората възприемат със
слуха си и са изключително често срещани както в заобикалящата ни
среда, така и в природата. Липсват други изследвания върху влиянието на
инфразвуците специално върху пчелите (Polajnar et al., 2014), но има

изследвания върху други насекоми. Mullen (1973, 1975) провежда
експерименти върху развитието на различни складови вредители. Авторът
установява, че мощни (120 dB) инфразвуци (10 и 18 Hz) на късо разстояние
от източника имат отрицателен ефект върху развиващите се ларви на
третираните насекоми. Експериментите са направени в инфразвукови
камери. Трябва да се отбележи, че въздействието е отчетено при
разстояние няколко сантиметра от източника на звука. С увеличаване на
разстоянието звуковото налягане значително намалява и не се очаква
въздействие. Съпоставяйки експериментът с евентуално въздействие
върху насекоми-опрашители вкл. пчелите, такова би могло да съществува
само върху пчелни кошери, тъй като в тях има развиващи се ларви. За да
има някакво въздействие, кошерите би трябвало да се поставят съвсем
близо до източника на инфразвук, на около 0,5 м от него. Т.е. изказаните
предположения за такъв тип въздействия са напълно неоснователни и
спекулативни. Съмненията, че намаляването на насекоми-опрашители
(вкл. пчелните семейства) може да доведе до загуби за
зърнопроизводството, са още по-неоснователни, тъй като културните
житни растения са изцяло анемофилни (ветроопрашвани). Това означава,
че техният полен е достатъчно лек, за да се разнася от вятъра и не е
необходим животински опрашител. В заключение може да се каже, че
реализирането на ИП няма да окаже ефект върху насекоми-опрашители
(вкл. пчелните семейства) в района. Не съществува пряк механизъм, по
който това би могло да се осъществи. Предлагаме на всички
заинтересовани граждани и организации да се запознаят със следните
научни публикации за влиянието на инфразвука върху насекоми:
Little, H. F. 1962. Reactions of the Honey Bee, Apis mellifera L., to Artificial
Sounds and Vibrations of Known Frequencies. – J. Ent. Soc. Am. 55: 82–89.
Mullen, M. A. 1973. Low frequency sound affecting the development of the
Indian meal moth. – J. Ga. ent. Sot. 8: 320–321.
Mullen, M. A. 1975.Infrasound retards development of Tribolium castaneum
and T. confusum. – J. stored Prod. Res. 11: 111–113.
Polajnar, J., Eriksson, A., Lucchi, A., Anfora, G., Virant-Doberletc, M.,
Mazzonia, V. 2014. Manipulating behaviour with substrate-borne vibrations –
potential for insect pest control. – Pest Man. Sci. 71: 15–23.
Ако наистина има намаляване на броя на насекомите опрашители (вкл. и
пчелните семейства), макар че това поради изброените по-горе причини не
може по никакъв начин да се отрази на произвежданите в района на
основни земеделски култури (с изключение на слънчогледа), причините
трябва да се търсят в употребата на пестициди, към които те са особено

чувствителни. Въпреки че е извън обхвата на процедурата по ОВОС,
доколкото и в хода на обществените обсъждания, многократно беше
поставян въпросът за наличие на евентуално въздействие на проучванията
и добива на газ върху пчелните семейства, възниква въпросът дали има
подадени сигнали до отговорните контролни органи (БАБХ) и ако има
какви са техните заключения? Предполагаме, че на заинтересуваните от
здравето на пчелните семейства граждани, им е известно, че съгласно
Заповеди № РД 11-659/27.03.2017 г., № РД 11-657/27.03.2017 г и № РД 11658/27.03.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и през настоящата
2017 г. област Добрич е сред 16те области в странната, с разрешена
употреба за защита на земеделските култури на следните пестициди, които
са от групата на неоникотиноидите, които са с доказано отрицателно
въздействие върху пчелните семейства: Пончо 600 (активно вещество
клотианидин); Крайцер 350 ФС (активно вещество тиаметоксам);
Сийдоприд 600 ФС (активно вещество имидаклоприд). Дебатът за
използването на тези вещества в земеделието е активен на ниво
Европейски съюз, както и доведе до протести на пчеларите в страната и
през настоящата 2017 г. И отново извън процедурата по ОВОС си
позволяваме да апелираме към заинтересованите от здравето на пчелните
семейства граждани и организации да насочат повече активността си в
тази посока, отколкото към проучванията и добива на газ, за които няма
никакви публикувани данни да оказват каквото и да е въздействие върху
пчелите.

