
Представено от „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР” ООД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Строителство на открит рудник за добив на скално-
облицовъчни материали на площ от 642 225м2 на находище „Агликина поляна“ в 
землище на с. Егрек, с. Голям девесил, с. Девесилово, общ. Крумовград, обл. 
Кърджали 
 

Във връзка с представено от „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР” ООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив на скално-
облицовъчни материали на площ от 642 225м2 на находище „Агликина поляна“ в 
землище на с. Егрек, с. Голям девесил, с. Девесилово, общ. Крумовград, обл. 
Кърджали, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС), РИОСВ-Хасково информира за следното: 

 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС): 

Съгласно представената информация става ясно, че инвестиционно 
предложение е ново и предвижда строителство на открит рудник за добив на скално-
облицовъчни материали на площ от 642 225м2 от находище „Агликина поляна“ в 
землище на с. Егрек, с. Голям девесил, с. Девесилово, общ. Крумовград, обл. 
Кърджали. Добивът на склано-облицовъчните материали ще се извършва посредством 
диамантени въжени резачки, сондажна апаратура, багери и челен товарач. 

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение 
№ 1 на ЗООС – т. 19 „Открит добив в кариери и рудници на суровини - при площ над 
25 хектара, или добив на торф - с площ над 150 хектара” и на основание чл. 92, т. 1 
от ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС). На основание 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение 
по ОВОС е Директорът на РИОСВ-Хасково. 

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изразено 
становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” относно допустимостта 
на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените 
планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район 
(копие на което изпращаме за съобразяване), съгласно което ИП е допустимо, от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда. 

След преглед на представената документация се установи, че в близост до 
района на реализация на ИП няма предприятия, класифицирани с висок и нисък 
рисков потенциал, класифицирани по реда на глава седма, раздел І от ЗООС. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Реализацията на инвестиционното предложение попада в обхвата на защитена 
зона „Родопи – Източни” BG0001032, за опазване на природните местообитания, 
приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. 

ИП подлежи на задължителна ОВОС. Предвид разпоредбите 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.), ИП подлежи на оценка съвместимостта с 
предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона. 

Във връзка с чл. 40, ал. 3, по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС е 
извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, 
ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
горепосочената защитена зона и нейните елементи, поради следните мотиви: 



1. Площта на предвиденият открит рудник е голяма 642,225 дка. 
2. В района на реализация на ИП съществува вероятност бъдат унищожени 

различни типове природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона. 
3. Реализацията на ИП може да унищожи или фрагментира местообитанията на 

различни видове животни - предмет на опазване в зоната. 
Оценката за степента на въздействие на ИП върху природните местообитания, 

местообитания на видове и върху видовете - предмет на опазване в защитената зона 
следва да се възложи на експерти с опит в областта на зоологията и ботаниката, 
отговарящи на изискванията по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС и да е съобразена 
както с предмета на опазване в защитените зони, така и със спецификата на ИП. 

Оценката по чл. 21 да се представи под формата на доклад, който следва да 
бъде съобразен с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

При определянето на същността и степента на очакваното въздействие да 
бъдат съблюдавани критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС.. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 39, ал. 6, т. 4 от Наредбата за ОС, Ви 
уведомяваме, че на интернет страница http://natura2000.moew.government.bg/ е 
публикувана актуална документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР относно предмета и целите 
на опазване на защитените зони. 

Съгласно изискванията на чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС, възложителят да 
представи на компетентния орган доклад за оценка на степента на въздействие върху 
горепосочените защитени зони под формата на приложение към доклада по ОВОС, 
като неразделна част от него. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Крумовград, кметство с. Егрек, с. 
Голям девесил, с. Девесилово, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – 
Пловдив и Министерство на енергетиката. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 14.03.2017 г./ 


