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РЕШЕНИЕ № ХА - 07 - ОС / 2014 г. 
 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 и преходните и 

заключителни разпоредби §4 (3)  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 

посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), във връзка с чл.6а от същата и представената  писмена 

документация от възложителя, съгласно Част Б, Приложения №1 и №2 към чл.10, ал.1 и ал.2 от 

Наредбата за ОС с уведомление с Вх.№ ПД-83/24.02.2014г и ДОВОС с Вх.№1602/27.09.2004г. 

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение за добив на варовици от находище „Кирешлика” на 

площ от 238 дка в землищата на с.Добрич и с.Крум, община Димитровград и като част от него 

ПУП-ПЗ на ПИ №№ 065052, 065063, 065057, 065059, 065061, 049059, 049036, 049035, 065042, 

065041, 050036 в землище на с. Добрич, общ. Димитровград, за отреждане на устройствена 

зона, съответстваща на бъдещото предназначение на имотите, а именно разработване на 

открита кариера „Кирешлика“. 

 

Местоположение: координатна система 1970г. 

№ Х [m] У[m] 

1 4592763.76 9425734.12 

2 4592774.19 9425748.84 

3 4592870.00 9425734.12 

4 4592870.00 9425734.12 

5 4592240.00 9425734.12 

6 4592255.00 9425734.12 

 

Възложител: „Каолин” АД, гр.Сеново, общ.Ветово, обл.Русе, ул.”Дъбрава”№8, ЕИК827182866 

 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

С Уведомление с Вх.№ ПД-83/24.02.2014г. на РИОСВ-Хасково, „Каолин” АД ни уведомява, че 

има инвестиционно намерение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ №№ 065052, 065063, 065057, 

065059, 065061, 049059, 049036, 049035, 065042, 065041, 050036 в землище на с. Добрич, общ. 

Димитровград, за отреждане на устройствена зона, съответстваща на бъдещото предназначение 

на имотите, а именно разработване на открита кариера „Кирешлика“. Цялостния технически 

проект за добив на варовици от находище „Кирешлика” е одобрен с Решение по ОВОС № 1-

1/2005г. на Директора на РИОСВ-Хасково. За същия проект не е извършена оценка за 

съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, тъй като към момента 

на протичане на процедурата по ОВОС Закона за изменение и допълнение на Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ, бр.52 от 2007г.) не е влязъл в сила. 



 

В тази връзка и на основание §4 (3)  от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата 

за ОС следва да бъде извършена оценка за съвместимост по реда на Глава ІІ от същата наредба. 

Цялостния технически проект е разработен на основание Решение №684/30.09.2003г. на МС за 

предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали- 

варовици - подземни богатства от находище „Кирешлика” с концесионер „Каолин” АД, Сеново. 

Съгласно цитираното решение срокът на концесията е 35 г. Добивът се провежда по открит 

начин. Находището се усвоява чрез разработването на четири хоризонта в низходящ ред. След 

изземване на полезното изкопаемо нарушените терени и местата за насипища ще се 

рекултивират, съгласно проект за рекултивация. 

Съгласно представената информация, площите на инвестиционното предложение не попадат в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.   

Съгласно внесената информация и направена справка беше установено, че площите, върху 

които се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до концесионната площ е разположена 

защитена зона BG0000578 „Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС, ДВ бр.91/2002г., изм. и доп., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм., бр. 

38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.), във връзка с представеното в РИОСВ Хасково 

техническо задание за изработване на ПУП-ПЗ на поземлени имоти №№ 065052, 065063, 

065057, 065059, 065061, 049059, 049036, 049035, 065042, 065041, 050036 в землище на с. 

Добрич, общ. Димитровград, за отреждане на устройствена зона, съответстваща на бъдещото 

предзначение на имотите, а именно разработване на открита кариера „Кирешлика“, на 

основание чл. 125, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви уведомяваме 

следното: 

- Подробните устройствени планове (ПУП) са включени към т. 9.1 от Приложение № 2 на 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредбата по ЕО) и когато очертават рамката на бъдещо развитие на инвестиционни 

предложения по Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), на 

основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата по ЕО са предмет на преценяване на необходимостта от 

екологична оценка. Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 

парцеларните планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии са вид ПУП. Предвид казаното до тук и чл. 4, т. 2 от Наредбата по 

ЕО, компетентен орган по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 

е Директорът на РИОСВ Хасково. 

- За инвестиционното предложение: “Проект за добив на варовици от находище  “Кирешлика на 

площ от 238 дка.”, което съответства с предмета на техническото задание за ПУП-ПЗ, е 

проведена изискващата се по реда на глава шеста от ЗООС процедура по ОВОС. Директорът на 

РИОСВ Хасково е постановил Решение по ОВОС № 1-1/2005 г. за  одобряване на 

инвестиционното предложение. 

- Като имаме предвид приключилата процедура по реда на глава шеста от ЗООС за “Проект за 

добив на варовици от находище  “Кирешлика на площ от 238 дка.”, общ. Димитровград, 

намираме за целесъобразно да бъде допуснато прилагането на разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от 

ЗООС за ПУП-ПЗ за поземлени имоти №№ 065052, 065063, 065057, 065059, 065061, 049059, 

049036, 049035, 065042, 065041, 050036 в землище на с. Добрич, общ. Димитровград, за смяна 

предзначението на имотите, в урбанизирана територия за производствена дейност, т.е да бъде 

проведена една от изискващите се оценки по реда на глава шеста от ЗООС.  



- За конкретния случай, допускаме, това да е проведената процедура по ОВОС, в резултат на 

което е поставено Решение по ОВОС № 1-1/2005 г., тъй като представеният предмет на ПУП-

ПЗ съответства напълно по обхват и предвиждания на инвестиционното предложение, за което 

е проведена и приключила цитираната процедура по ОВОС. 

- Във връзка с горното и допускането на прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, както и 

предвидените разпоредби на чл. 9 от наредбата по ЕО, потвърждаваме, че за ПУП-ПЗ за 

поземлени имоти №№ 065052, 065063, 065057, 065059, 065061, 049059, 049036, 049035, 065042, 

065041, 050036 в землище на с. Добрич, общ. Димитровград не се изисква извършването на 

самостоятелна процедура по екологична оценка. За последващото одобряване на този ПУП-ПЗ, 

който напълно съвпада по обхват с предмета на инвестиционното предложение, цитирано по - 

горе, може да се приеме като достатъчно постановеното от Директора на РИОСВ Хасково 

Решение по ОВОС № 1-1/2005 г. 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в разпоредбите на 

§4, (3) от Наредбата по ОС и подлежи на оценка съвместимост по реда на Глава ІІ от същата 

Наредба. 

Съгласуването на инвестиционното предложение за добив на варовици от находище 

„Кирешлика” и като част от него ПУП-ПЗ на ПИ №№ 065052, 065063, 065057, 065059, 065061, 

049059, 049036, 049035, 065042, 065041, 050036 в землище на с. Добрич, общ. Димитровград се 

основава на следните 

 
МОТИВИ: 

1. Предвид местоположението на инвестиционното предложение, при реализирането му не се 

очаква увреждане и/или унищожаване на природни местообитания предмет на опазване в 

близко разположената защитена зона BG0000578 „Марица”. 

2. Площите, върху които се извършват добивните дейности не представляват местообитания за 

размножаване, хранене и укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в близко 

разположената защитената зона. 

3. Местоположението на инвестиционното предложение е такова, че реализацията му не може 

да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на най- близко разположената защитена 

зона, както и да доведе до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното 

състояние и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване 

в зоната. 

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко 

разположената защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до 

момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

5. В цитираното по- горе решение по ОВОС са предвидени условия и мерки, съгласно които 

добивът да се извършва по безвзривен метод, да се изготви е план за предотвратяване, 

намаляване и ограничаване на емисиите на ВВ, да се организира система за сметосъбиране, да 

се извърши рекултивация на нарушените терени. При спазване на посочените условия и мерки 

се очаква генерираните при реализация на инвестиционното предложение, вид и количества 

шум, емисии и отпадъци да не надвишават значително същите съм момента, поради което няма 

да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на 

безпокойство върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитената зона. 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се съгласува 

при спазване на следните 



 

УСЛОВИЯ: 
 

1. За предвидената рекултивация да се използват местни растителни видове.  

2. Да не се допуска депониране на земни маси и отпадъци в близко разположената защитена 

зона. 

 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 

възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- дневен срок след настъпване 

на измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните лица 

носят административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното разнообразие. 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната 

среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за 

отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

 

 Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен 

срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на МОСВ или 

Административен съд Хасково. 

 

 

Дата: 12.03.2014 г.  

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 

 


