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До 
Димитър Тодоров  

ул. „Чорлу” № 84        
гр.Пловдив 4000  

 

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за проучване за наличие на самородно злато в 

речните легла и тераси на, Къзлардере и Бюйюкдере в землището на с. Гъсково и с.Звезден, 

община Кърджали, област Кърджали 

 

Уважаеми г-н Тодоров, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-331/24.07.2014г. на РИОСВ-Хасково за 

проучване за наличие на самородно злато в речните легла и тераси на Кызлардере и 

Бюйюкдере в землището на с. Гъсково и с.Звезден, община Кърджали, област Кърджали, на 

основание чл.6а 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.), Ви уведомявам следното: 

Инвестиционното предложение за проучване за наличие на самородно злато в речните 

легла и тераси на Кызлардере и Бюйюкдере в землището на с. Гъсково и с.Звезден, община 

Кърджали, област Кърджали, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, в инвестиционното предложение се предвижда 

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 400 дка., от която пряко ще се засегнат 

(участъци в които ще се разкриват траншеи) е около 13 дка. Инвестиционното предложение 

не съдържа спомагателни и поддържащи дейности, както и не се налага необходимост от 

изграждана на нова техническа инфраструктура, а за достъп ще се ползват съществуващите 

полски, горски и междуселищни пътища. Максималната проектна дълбочина на 

проучвателните траншеи няма да превишава 4 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. В границите на участъка за 

проучване не се предвижда строителството на постоянни сгради и съоръжения. На обекта 

няма условия за генериране на битови, производствени или други отпадъци. Използваната 

техника включва 1бр. хидравличен багер, 1бр. моторна водна помпа, 1бр. промивно 

съоръжение. С цел недопускане замърсяването на работната площадка с нефтопродукти, 

обслужването на машините ще се извършва извън контура на участъка. По време 

проучването няма да се генерират отпадъци, единствено - шлам, оставащ от промиването на 

обработваните материали, който се състои от кал, пясък и скални частици, като са 

предвидени мерки за пречистването им чрез утаяване. Предвижда се реализирането на 
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инвестиционното предложение да се осъществи в срок до 3 години. 

Площите, предвидени за проучване не попадат в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии.   

Засегнатите от инвестиционното предложение площи не попадат в границите на защитени 

зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположени са защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 

(приблизително 1000 м.) и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на 

дивите птици, обявена със Заповед № РД-677/28.10.2008г. (приблизително 1000 м.) 

За така представената информация не могат да се приложат разпоредбите на Глава шеста от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС), тъй като посочените дейности по 

инвестиционното предложение не се отнасят към никоя от позициите на Приложение №1 и 

№2 на ЗООС не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по 

ОВОС или екологична оценка.  

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2, във връзка с чл.2, ал.2  от 

Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо при 

спазване на режима на защитена зона BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на 

дивите птици, определен с горецитираната заповед за обявяването й. Във връзка с писмо с 

Изх.№ ПД-331/29.07.2014г. на РИОСВ-Хасково, приемаме, че инвестиционното 

предложение е допустимо по чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони BG0001032 „Родопи Източни и  BG0002013 „Студен 

кладенец”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 

закони и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 

обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 

да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


