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 РЕШЕНИЕ № ХА - 17 - ОС / 2014 г.  

за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение 

с предмета и целите на опазване на защитените зони 

За инвестиционно предложение „Проучване за наличие на самородно злато в речните легла 

и тераси на р.Бяла река и Арпадере в землището на с. Гугутка и с. Бялградец, община 

Ивайловград, област Хасково” от възложителя „Ен Пи Джи Реформ” ЕООД с управител 

Димитър Тодоров е внесено уведомление за инвестиционно предложение с Вх.№ ПД-

235/03.06.2014г. на РИОСВ- Хасково. 

Съгласно представена информация инвестиционното предложение предвижда проучването 

за наличие на самородно злато и установяване на количеството в речните легла и тераси на р. 

Бяла река и Арпадере. Изяснено е фактическото състояние на участъка и е проектирано 

развитието му-разработено решение и изготвени разчети за проучването. Основните процеси, 

които ще се извършват са: прокопаване на проучвателни траншеи, извличане на  

златосъдържащия шлих по гравитационен метод за последващо изследване в лаборатория. 

Схемата за експлоатация е циклична. Изкопните работи ще се извършват от еднокофов багер 

с обем 2 куб.м. Промиването ще се извършва със специализирано съоръжение за 

гравитационно промиване. Площта на проучвателната част е около 1000 дка.,от която пряко 

ще се засегнат (участъци в които ще се разкриват траншеи) около 14 дка. Максималната 

проектна дълбочина на проучвателните траншеи няма да превишава 8 метра, като на   

различни места дълбочината на траншеите е различна, съобразно надлъжния и напречния 

профил на речните легла и тераси. Не се предвижда извършване на взривни работи. Няма 

необходимост от изграждана на нова пътна инфраструктура.  

Инвестиционното предложение попада в границите на следните защитени зони: 

- BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания и дивата флора и 

фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007г. на 

Министерския съвет (ДВ, бр.21/2007г.); 

- BG0002019 „Бяла река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

575/08.09.2008г. на МОСВ; 

Така заявените дейности не се отнасят към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от 

ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС 

и екологична оценка.  

Инвестиционното предложение „Проучване за наличие на самородно злато в речните легла и 

тераси на р.Бяла река и Арпадере в землището на с. Гугутка и с. Бялградец, община 

Ивайловград, област Хасково” попада в хипотезата на чл.2, ал.2 от Наредба 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., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.). 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2  и ал.5 от Наредбата за ОС се 

констатира следното: 

1. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона 

BG0002019 „Бяла река” за опазване на дивите птици, обявен с горецитираната заповед за 

обявяването й. 



2. С писмо с Изх.№ КД-04-204/14.07.2014г. БД ИБР дава становище за допустимост съгласно 

чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ, според което част от дейностите по реализация на инвестиционното 

предложение подлежат на разрешителен режим, а именно следва да бъде издадено 

разрешително за водовземане от повърхностен воден обект съгласно чл.44, ал.1 от ЗВ, както 

и разрешително за ползване на повърхностен обект за заустване на отпадъчни води от 

експлоатация на съществуващи обекти съгласно чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ. Съгласно чл.6, ал.1, т.1 

от Наредба № 2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води 

във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 

източници на замърсяване е забранено издаване на разрешителни за нови зауствания на 

отпадъчни води в зони за защита на водите, определени по реда на чл.119а, т.1,2,4 и 5 от 

ЗВ, респективно заустването в така определения участък е недопустимо. Дейността по 

добиване на разсипно злато в речните легла не е посочени между дейностите, които 

подлежат на разрешителен или уведомителен режим според чл.46 или чл.58 от ЗВ, съответно 

същите са недопустими за извършване по реда на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. 

Изгребването на наносни отложения, които потенциално съдържат самородно злато, биха 

довели до негативни влияния върху водното тяло, като се наруши естественото състояние на 

речното легло на р. Бяла река, което е в противоречие с разпоредбата на чл.143 от ЗВ. Водно 

тяло „р.Бяла река и нейните притоци” попада в Приложение 7-17 на ПУРБ на ИБР, 

респективно и дейностите по водовземане не следва да бъдат съгласувани. 

Във връзка с горното, на основание чл.2, ал.5 от Наредбата за ОС, във връзка с чл.12, ал.5, 

чл.6а, т.2 и § 2 от Допълнителните разпоредби на същата, както и представената писмена 

документация от вносителя 

РЕШИХ 

прекратявам започналата процедура по реда на Наредбата за ОС, по преписка с Вх.№ ПД-

235/03.06.2014г.на РИОСВ-Хасково за инвестиционно предложение за проучване за наличие 

на самородно злато в речните легла и тераси на р.Бяла река и Арпадере в землището на с. 

Гугутка и с. Бялградец, община Ивайловград, област Хасково с вносител „Ен Пи Джи 

Реформ” ЕООД. 

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на 

констатираната недопустимост на дейностите спрямо разпоредбите на ЗВ и ПУРБ на 

ИБР.  

       
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: 22.07.2014 г.  

 

 

 

инж. Д. Илиев                                                            
Директор на регионална инспекция по                                       

околната среда и водите- Хасково        

 


