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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 17 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 

на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз 
основа на представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и полученo становищe от РЗИ–
Кърджали  
 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение 
за „Разработване на находище “Голям Маказ” с площ 48.4 дка за добив на скално-облицовъчни 

материали – гнайси” в землището на село Кукуряк, община Кирково, област Кърджали, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и 
човешкото здраве 
 

възложител: “БУЛРОКС” ООД 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за разработване на находище “Голям Маказ” за добив на 

скално-облицовъчни материали – гнайси в землището на село Кукуряк, община Кирково, област 
Кърджали с площ 48.4 дка.  

Възложителят е изготвил цялостен работен проект за проучване на подземни богатства - 
скално-облицовъчни материали в площ “Голям Маказ на основание Договор от 05.10.2012 г. между 
Министъра на икономиката, енергетиката и туризма и “БУЛРОКС” ООД, гр. Крумовград, съгласно 
Разрешение № 239/18.05.2012 г. на МИЕТ. Целта на проекта е провеждане на комплекс от търсещо-
оценъчни и проучвателни геоложки работи в границите на площ „Голям Маказ”. 

Площ „Голям Маказ” попада в землищата на с. Царино и с. Кукуряк, общ. Кирково, обл. 
Кърджали, с размер 0,75 кв. км. със следните координати на граничните точки:  
 

№ Х У 

1 4512750 9419000 

2 4512750 9420000 

3 4512000 9420000 

4 4512000 9419000 

 
 

Срока на договора за изпълнение на геологопроучвателните работи е една година. В 
резултат на изпълнението им в съответствие с работната програма към договора е изготвен 
геоложки доклад с изчислени запаси от полезно изкопаемо – гнайси по състояние към 30.10.2013 г. 
След разглеждането му от СЕК (специализирана експертна комисия) на МЕ на 26.11.2014 год. се 
установи, че количествата запаси и ресурси, както и площта на находището са както следва: 
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БЛОК № 

КАТЕГОРИЯ 

ПЛОЩ 

В М
2 

ДЕБЕЛИНИ В М ОБЕМИ В М
3 

ОБЕМЕН 

РАНДЕМАН 

% 

Откривка Вътрешна 

откривка 

Гнайси Откривка Вътрешна 

откривка 

Гнайси 

Бл. 1-ДЗ /111/ 14787 0,95 2.07 6.98 14048 30609 103213 30 

Бл. 2-ВВ /121/ 20880 0,72 2.07 7.21 15034 43222 150545 30 

Всичко/111/+/121/: 35667 0,83  7.09 29082 73831 253758 30 

Ресурси /332/ 12709 0,64 2.07 7.29 8134 26308 92649 30 

Всичко: запаси + 

ресурси 

48376    37216 100139 346407  

 
В тази връзка Възложителят ще разработва само 48.4 дка от цялата проучвателна площ, 

която е 0,75 кв. км. 
Разработването на находището “Голям Маказ” ще става по открит-кариерен метод, като 

технологичната последователност ще бъде следната:  
Премахване на откривката в приповърхностния слой. 
Дебелината на откривката в находище “Голям Маказ” е незначителна - от 0.64 м до 0.95 

метра, като общия й обем е 37216 м
3
. Изземването на откривката ще става поетапно – година за 

година, ще се съхранява на място (в площта на разглежданото находище) и впоследствие ще се 
използва за рекултивация на нарушения терен. 

Изземване на полезното изкопаемо – гнайсите по цялата им мощност валово.  
Изземването на гнайсите от масива ще бъде ръчно без пробивно взривни работи. В тях са 

установени некондиционни пачки, слоеве, прослойки, които налагат селективно изземване. Това 
означава отделяне на продуктивните пластове от стерилната маса. Обемният рандемат на годните 
прослойки е 30 % от общата скална маса. От тях се добиват цепените плочи с различна дебелина. 
Стерилната маса – отпадъка остава на добивния забой. Това е така наречената вътрешна откривка. 
Тя е със средна делебина 2.07 м, а общият и обем 100139 м

3
. Впоследствие отпадъка и почвения 

слой се използват за рекултивация. 
Добитите плочи се извозват с автосамосвали извън находището по предназначение. 
Не се налага промяна на съществуващи или изграждане на нови пътища при разработване 

на находището. Изградена е промишлена площадка. Направени са пътища до нея и находището. 
Изградена е връзката с републиканската пътна мрежа. 

 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а” от Приложение 2 на ЗООС 

и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по 
преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС 
компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ-Хасково.  

 

Обхватът на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко до находището е разположена защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 
природните местообитания (приблизително 1500 м). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура 

по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона 
по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и същата 
е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 
отразена в настоящото решение.  

 

М О Т И В И: 
 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване 

на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, 

както и риск от инциденти: 
1. Разработването на находището на скално облицовачни материали – гнайси “Голям Маказ” е 

възможно единствено по открит кариерен метод. Отделянето на скалната маса от масива ще 
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става без пробивно-взривни работи. Цепенето на плочите ще става ръчно с чук и длета, след 
което се кубират на палети и чемберосват за стабилност, товарят се на бордови коли с 
мотокар и се извозват по предназначение. Производствената дейност изключва масивно 
строителство в рамките на концесионната площ и извън нея.  

2. Общата площ на находище “Голям Маказ” е 48.4 дка, запасите са 364,4 х.м
3
, а обема на 

откривката в находището е 100,1 х.м
3
. Заложен е годишен добив от 5000 м

3
 плътна минна 

маса, като годишният добив ще се обезпечава от максимална площ 2,0 дка, която 
непосредствено след изземването на запасите може да се рекултивира. 

3. Разработването на находището ще става поетапно. За година ще се отчуждават около 2,0 
дка земи. При средна дебелина на полезното изкопаемо 10 м могат да се добиват 20000 м

3
 

гнайси. Това е над заложеният добив в кондициите, който според ситуацията на пазара ще се 
увеличава или намалява. След изземването на полезното изкопаемо от определен 
периметър, той може да се рекултивира.  

4. Възложителят “БУЛРОКС” ООД ще кандидатства за концесия за добив на гнайси от 
находище “Голям Маказ” за срок от 35 години. Този срок е обоснован от количествените 
параметри на находището, инвестиционната програма на концесионера и Закона за 
подземните богатства. Тя е обвързана с параметрите в кондициите.  

- основният от тях е добив на плътна минна маса годишно – 5000 м
3
; 

- площ за концесия – 48.4 дка; 
- площ на запасите – 48.4 дка, попадащи в земи от ДГФ и частни имоти; 
- за периода на концесия добивните работи ще се развият на площ от 48 дка.  

5. Възложителят има изготвен План за управление на минните отпадъци в съответствие с 
изискванията на чл. 22 г, ал. 3 от Закона за подземните богатства. 

6. При кариерното разработване на полезни изкопаеми отрицателните въздействия върху 
околната среда не могат да се избегнат. Целта е свеждането им до минимум в процеса на 
експлоатация и доколкото е възможно отстраняването им след изземване на запасите с 
рекултивацията на нарушения терен. За целта Възложителят е предвидил мерки за 
намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, като стриктно спазване на 
проекта за разработване на находището; депониране на отпадъчните материали на 
определеното за целта място без безразборното им изхвърляне и др. 

7. При експлоатацията на обекта опасността от инциденти ще бъде минимална. Мерките и 
средствата за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на евентуалните аварийни 
изпускания на замърсяващи вещества и възникване на аварийни ситуации ще бъдат 
подробно разгледани в цялостния работен проект. Те са свързани с правилата, осигуряващи 
безопасна и безаварийна работа при разработването на находища с открит характер, 
съгласно действащите правилници и инструкции. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на 

земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 
1. Находище “Голям Маказ” попада в землището на село Кукуряк. Отстои от селото на около 

1500 м северозападно, северно от пътя Крумовград-Маказа-старо трасе. До общинския 
център – Кирково разстоянието е около 8 км, а до областния – Кърджали, през Кирково около 
45 км.   

2. Външният контур на запасите и ресурсите по точки са както следва: 
 

№ по  
ред 

изработка 
- точка 

          X          Y     H 

   1.   Г.т. – 1 4 512 469.9 9 419 303.3 684,3 

   2.   Г.т. – 2 4 512 510.3 9 419 388.8 676,5 

   3.   Г.т. – 3 4 512 528.8 9 419 472.8 681,9 

   4.   Г.т. – 4 4 512 480.5 9 419 508.2 688,2 

   5.   Г.т. – 5 4 512 426.6 9 419 531.1 695,0 

   6.   Г.т. – 6 4 512 410.0 9 419 610.0 695,0 

   7.   Г.т. – 7 4 512 450.0 9 419 660.0 689,0 

   8.   Г.т. – 8 4 512 445.0 9 419 860.0 677,0 

   9.   Г.т. – 9 4 512 395.0 9 419 855.0 694,0 

  10.   Г.т. – 10 4 512 380.0 9 419 810.0 701,0 

  11.   Г.т. – 11 4 512 395.0 9 419 735.0 695,0 

  12.   С – 4 4 512 398.8 9 419 620.5 699,3 

  13.   С – 3  4 512 375.0 9 419 555.0 702,5 
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  14.   Г.т. – 14 4 512 375.0 9 419 455.0 702,0 

  15.   Г.т. – 15 4 512 322.0 9 419 357.0 695,0 

  16.   Г.т. – 16  4 512 316.2 9 419 325.4 685,2 

  17.   Г.т. – 17  4 512 391.9 9 419 309.5 686,7 

 
3. Площта на находището попада в земи от ДГФ и частни имоти. 
4. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площ, поради което не се очаква 

въздействие върху земеползването и почвите в района. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:  
1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че площта в която се предвижда разработване на находище „Голям Маказ” за 

скално-облицовъчни материали - гнайси не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа 

Натура 2000. Най - близко до находището е разположена защитена зона BG0001032 

„Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 
местообитания (приблизително 1500 м). 

2. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и 
въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за  разработване на 
находище за скално-облицовъчни материали - гнайси, попадащо в с. Кукуряк, общ. Кирково, 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
горецитираната най- близко разположена защитена зона.   

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и 

ползването на съседни имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища или 
прекарване на други комуникации.  

2. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 
процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите 
на околната среда.  

3. Процесът на разработване и експлоатация на кариерата ще бъде съобразен с всички норми 
и изисквания и няма да води до значими негативни последици по отношение на околната 
среда. 

4. Съгласно становище на РЗИ-Кърджали с изх. № К-2328#1/24.11.2015 г., реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху 
хората и околната среда. 

5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на 
обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

6. Реализирането на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен 
контекст. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Възложителят е уведомил засегнатото население на Община Кирково и село Кукуряк за 

предвижданията на инвестиционното си предложение, като е публикувал обява във вестник 
„Родопи 24x7” бр. 1146 от 01.07.2015 г. До информацията за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен 
достъп по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. 

2. В РИОСВ-Хасково, в Общинска администрация с. Кирково (съгласно писмо с изх. № 66-00-
1/04.01.2016 г.) и в кметство с. Кукуряк (съгласно получено писмо от кметството) не е 
постъпвала информация за депозирани възражения срещу реализацията на 
инвестиционното предложение, както и не са постъпвали становища от засегнатото 
население. 
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И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. Да не се допуска навлизане на машини, изхвърляне на отпадъци, разливи на горивно-

смазочни материали, както и всякакво друго пряко или косвено увреждането на съседни 
терени, извън усвояваната площ. 

2. Всички съпътстващи дейности и необходими съоръжения за разработването на находището 
да се извършват и ситуират в границите на разглежданата в настоящото инвестиционно 
предложение площ.  

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения 
му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на 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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 
инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено 
настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият 
възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ-Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години 
от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  

 
 
 

 

 

 

Дата: 29.02.2016 г. 

 

 

 
 
 
 
 
 


