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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 62 ПР/2017 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

 
На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 8 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), 
чл. 40 ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 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 получени становища от РЗИ – Кърджали и Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“ 
 
 

Р Е Ш И Х 
 

 
да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за “Изграждане на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали в 
концесионна площ „Малката река”, землище на с. Лозенградци, общ. Кирково, обл. 
Кърджали”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет 
на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” и човешкото здраве 
 
възложител: „Марин Батуров“ ЕООД 
с адрес: гр. София 1000, р-н Оборище, ул. „Г.С.Раковски” № 111, ет. 3, ап. 15; ЕИК 
121106354 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда проектирането и разработването на 
кариера за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали (гнайси, годни 
за вътрешни и за външни облицовки, и за зидария на външни стени с мазилка на сгради и 
съоръжения) в концесионна площ „Малката река“ за срок от 35 години., като 
концесионната площ е 35073 м2, която включва находището с площ от 27593 м2 и 
съпътстваща площ от 7480 м2.  

Координатен регистър на концесионна площ „Малката река“ 

Координатна система 1970 г.; Площ 35073 м2 

Таблица № 1 

№ X Y 
1 4507651.9 9414079.4 
2 4507673.5 9414168.4 
3 4507600.1 9414286.3 
4 4507566.4 9414345.5 
5 4507500.0 9414350.0 
6 4507504.9 9414150.0 
7 4507506.0 9414121.6 
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№ X Y 
8 4507577.7 9414069.8 
9 4507612.2 9414044.7 

 

Координатна система WGS84; Площ 35073 м2 

Таблица № 2 

№ N E 
1 41°17'31.73277" 25°23'55.49261" 
2 41°17'32.46641" 25°23'59.30585" 
3 41°17'30.13231" 25°24'04.40840" 
4 41°17'29.06256" 25°24'06.96887" 
5 41°17'26.91248" 25°24'07.19542" 
6 41°17'26.99575" 25°23'58.59975" 
7 41°17'27.02066" 25°23'57.37896" 
8 41°17'29.32460" 25°23'55.11735" 
9 41°17'30.43311" 25°23'54.02158" 

 

Координатен регистър на находище „Малката река“;  

Координатна система 1970 г.; Площ 27593 м2 

Таблица № 3 

№ Изработка X Y Кота 
1 Сн1 4507651.9 9414079.4 479.4 
2 Г1 4507673.5 9414168.4 499.5 
3 Г2 4507600.1 9414286.3 493.7 
4 Г3 4507566.4 9414345.5 484.2 
5 Г4 4507540.6 9414280.6 468.2 
6 Г8 4507532.5 9414197.2 448.2 
7 Г5 4507506.0 9414121.6 438.9 
8 Сн2 4507577.7 9414069.8 453.2 
9 Г6 4507612.2 9414044.7 453.3 

 

Координатна система WGS84; Площ 27593 м2 

Таблица № 4 

№ N E 
1 41°17'31.73277" 25°23'55.49261" 
2 41°17'32.46641" 25°23'59.30585" 
3 41°17'30.13231" 25°24'04.40840" 
4 41°17'29.06256" 25°24'06.96887" 
5 41°17'28.20199" 25°24'04.19326" 
6 41°17'27.90800" 25°24'00.61393" 
7 41°17'27.02066" 25°23'57.37896" 
8 41°17'29.32460" 25°23'55.11735" 
9 41°17'30.43311" 25°23'54.02158" 

 

ИП е етап от процедурата за придобиване право на концесия за добив за срок от 35 
(тридесет и пет) години, при заложен годишен добив на гнайси от 3000 м3/год. 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и „Марин Батуров” ЕООД, гр. 
София сключват договор на 27.06.2008 г. за проучване на скално – облицовъчни 
материали в площ „Малката река”, землище на с. Лозенградци, община Кирково, област 
Кърджали. Договорът е сключен на основания: чл. 49, ал. 2 от Закона за подземните 
богатства (ЗПБ), протоколно решение на Министерския съвет № 16/29.05.2008 г. и 
Разрешение № 551/27.06.2008 г. за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
ЗПБ. Срокът на договора е за 18 (осемнадесет) месеца. На 09.02.2010 г. с допълнително 
споразумение № 1 към договора, срока на проучване е удължен с шест месеца, считано от 
09.02.2010 г. Краят на проучвателния срок е 09.08.2010 г. Геоложкият доклад и 
заявлението за търговско откритие са заведени в МОСВ с вх. № ЗНПБ-1928/02.08.2010 г. 



   3 

Заявлението за търговско откритие, кондициите и геоложки доклад са разгледани на 
заседание на Специализирана експертна комисия (СЕК) към Министерството на 
икономиката и енергетиката (МИЕ). Изчислените запаси са утвърдени в протокол на СЕК, 
въз основа, на който е прието и утвърдено търговското откритие: находище на гнайси 
„Малката река“. Откритието е регистрирано на „Марин Батуров” ЕООД, гр. София – 
титуляр на разрешение за проучване.  

Технологията при изпълнението на минните работи се обосновава на установените 
параметри на гнайсите и използването им като суровина, годна за производство на плочи 
цепени за облицовки и настилки, и камък трошен за пътни настилки и строителни цели. 

Изхождайки от минно – техническите условия е приета система на ръчно добиване 
(цепене) на плочите, при използване на малка спомагателна механизация. Системата на 
разработване на бъдещата кариера е система с широки забои за отделяне на плочите по 
посока на наклона на гнайсите. Добивът на плочи ще се извършва на четири работни 
стъпала. Добивът на суровината от работно стъпало ще се извършва в посока север - юг, 
а придвижването на фронта на добивните работи в посока запад. 

В най-общия смисъл добивът ще се извършва в следната последователност: 
отстраняване на разкривката, „повдигане” на определена част от масива с булдозер или 
багер, изваждане (отделяне) на плочите, чрез длето и чук, подреждане на плочите на 
„кубици” или палети, извозване на отпадъка – дребен материал от гнайси. 

При разработването на запасите на бъдещото добивно поле ще се използват 
ограничени по обем пробивно – взривни работи (ПВР) за разхлабване на масива. 

Годишно от находището ще бъдат добити 33000 м2 (990 м3) плочи цепени и камък 
трошен за настилки и строителни цели в размер на 1620 м3, (обемно тегло 2.55), 
количеството камък трошен ще бъде 4131 тона. 

След края на експлоатация ще се премине към възстановителни и рекултивационни 
работи на нарушените терени по изготвен и утвърден проект за рекултивация, в които ще 
се засегнат всички аспекти по опазване и възстановяване на нарушените терени. Ще се 
заложи техническа и биологична рекултивация. 

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън и в 
площта на находището. Ще се използва съществуващите черни пътища в площта, като се 
създаде основен извозен път.  

По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното 
количество вода за питейни и битови нужди. Технологично, водата ще се използва за 
оросяване срещу запрашаване на работните площадки и на пътищата. Тя ще се закупува 
от водоразпределителната система в с. Кирково на фирма „ВиК“ ЕООД, гр. Кърджали и ще 
се доставя с цистерни. Питейната вода за работещите в кариерата ще бъде доставяна от 
магазинната мрежа. За битово – фекалните води ще бъдат използвани химически 
тоалетни. 

Фирмата има разработен план за управление на минните отпадъци от добива и 
първичната преработка на гнайси от находище „Малката река“. 

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. 

Концесионната площ определена от горепосочените координати не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 
попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания. В концесионната 
площ е установено местообитание 91W0 Мизийски букови гори, както и местообитания на 
видове предмет на опазване в защитената зона. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 
94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и 
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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. 

След анализ на представената информация за инвестиционното предложение и на 
основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, 
преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното 
предложение за изграждане на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали в 
концесионна площ „Малката река“ в землището на с. Лозенградци, общ. Кирково е, че 
същото има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена 
зона BG0001032 „Родопи Източни” 
 

МОТИВИ: 
 

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. При реализация на инвестиционното предложение е възможно генериране на 
прах, шум, отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно 
въздействие върху местообитания и видове предмет на опазване в защитената зона. 

2. Възможно е кумулативно въздействие от едновременната реализация на 
настоящото инвестиционно предложение с други инвестиционни предложения със сходен 
характер, концентрирани в тази част от защитената зона. 

3. В резултат от реализацията на ИП се очаква допълнително натоварване на 
околната среда, което изисква да бъдат описани, анализирани и оценени очакваните 
потенциални въздействия върху околната среда и здравето на хората. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо 
ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и 
регенеративна способност на природните ресурси в района: 

1. Концесионна площ „Малката река”, съгласно извадка от КВС на землище на с. 
Лозенградци, община Кирково, област Кърджали обхваща части от: имоти №№ 
44080.11.650, 44080.11.680, 44080.11.681, 44080.11.706, 44080.12.282, 44080.12.285, 
44080.12.286, 44080.12.340, 44080.12.341, 44080.12.360, 44080.12.362, 44080.12.379, начин 
на трайно ползване – нива, ливада, пасище и широколистна гора. Те се намират в 
местностите: „Кошерите“ и „Дълбокото“. 

2. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – 
Пловдив с изх. № КД-04-239/26.05.2017 г. инвестиционното предложение е допустимо, от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда. 

3. Като се има предвид, че за разработването на запасите на бъдещето добивно 
поле на концесионна площ „Малката река“ ще се използват пробивно-взривни работи за 
разхлабване на масива, а също така, вероятно с. Лозенградци, а и селищата около него 
Орлица, Шумнатица се водоснабдяват и от водовземни съоръжения /каптирани извори/, за 
които Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ няма налична информация, като 
същите са основен източник за питейно-битово водоснабдяване на населените места то, 
експлоатацията на инвестиционното предложение може да окаже въздействие върху 
подземните води в района на находище „Малката река“. В тази връзка Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район“ счита, че следва да се извърши оценка на 
въздействието върху околната среда, като се уточнява: 

3.1. Да се докаже какво влияние ще има добива на скалнооблицовъчни материали 
(гнайси, годни за плочи цепени за настилки и облицовки) в концесионна площ „Малката 
река“ в землището на с. Лозенградци, общ. Кирково върху близко разположените 
водовземни съоръжения /каптирани извори/, за които Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“ няма налична информация, като същите са основен източник 
за питейно-битово водоснабдяване на населените места (Лозенградци, Орлица, 
Шумнатица). 
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3.2. Да се направи характеристика на хидрогеоложките условия и фактори (на 
базата на извършени хидрогеоложки проучвания), влияещи върху количеството и 
качеството на подземните води в района, за да се изясни влиянието на процеса на 
експлоатация на концесионна площ „Малката река“ върху подземните води, конкретно 
върху водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на населените места с. 
Лозенградци, с. Орлица и с. Шумнатица. 

3.3 Също така е необходимо да се вземе становище от кметовете с. Лозенградци, с. 
Орлица и с. Шумнатица, общ. Кирково във връзка със съществуването на водовземни 
съоръжения, за които Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ не разполага с 
подробна информация за всички, но те представляват основен източник за питейно-битово 
водоснабдяване на населените места. 

3.4. Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на добивната 
площадка с гориво-смазочни материали от техническите средства и други замърсители. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. При реализация на инвестиционното предложение ще се усвоят площи 

представляващи местообитание 91W0 Мизийски букови гори, което предполага пряко 
унищожаване и увреждане на същите. 

2. Площите засегнати от реализацията на инвестиционното предложение, 
представляват вероятни местообитания на видове предмет на опазване в зоната, което 
предполага прякото им унищожаване и/или безпокойство. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с продължително и 
интензивно безпокойство на животински видове и прогонване от местообитанията им, 
поради засилено техногенно и антропогенно натоварване, което предполага изменение в 
популациите им, включително и поради вероятност от смъртност на екземпляри. 

4. При реализация на инвестиционното предложение е възможно генериране на 
прах, шум, отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно 
въздействие върху местообитания и видове предмет на опазване в защитената зона. 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е получено 
становище на РЗИ-Кърджали с вх. № ПД-68-(12)/16.05.2017 г. на РИОСВ-Хасково, според 
което по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото 
здраве, Експертния съвет при РЗИ-Кърджали счита, че следва да се извърши оценка на 
въздействието върху околната среда, като се уточнява: 

1.1. Да се представи пълна, изчерпателна и добре онагледена информация за 
местоположението и точните отстояния от най-близко разположени граници на жилищни 
територии и други територии и обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 
3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС, до границите на кариера 
„Малката река“. 

1.2. Не е представен план за нивата на генерирания от работния процес шум на 
границите на урбанизираните територии на населените места попадащи в района на 
находището с оглед защита на здравето на населението и подобряване качеството на 
живот, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в 
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите 
за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху 
здравето на населението, обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006 г. 

1.3. Не е посочено водоснабдяването на село Лозенградци с питейно-битова вода, 
както и влиянието на дейностите свързани с добива на скалнооблицовъчни материали от 
концесионна площ „Малката река“ върху подземните води в района, по отношение на 
риска от влошаване качеството на питейната вода. 

1.4. Да се извърши прогнозна оценка за степента на очакваното неблагоприятно 
въздействие върху отделните компоненти и фактори на околната среда, основани на 
математическо моделиране, анализи, оценки и прогнози. Да се представят прогнозни 
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изчисления за разпространение на шум, изчисления за определяне на опасните зони от 
действието на въздушно-ударната вълна и поразяването от скални парчета при пробивно-
взривните работи. 

1.5. Не е изготвена и представена оценка за влиянието на взривните дейности 
върху сградния фонд на разположените в близост до концесионната площ „Малката река“ 
населени места. 

1.6. Въз основа на очакваното неблагоприятно въздействие върху отделните 
компоненти и фактори на околната среда, да се идентифицират рисковите фактори за 
увреждане здравето на хората от околната и работната среда при сега съществуващото 
положение, експлоатацията, закриването и рекултивацията на обекта. 

1.7. Да се изготви преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, 
кумулативно и отдалечено въздействие на рисковите фактори на двете кариери „Дъбова 
кория“ и „Малката река“, както за работниците, така и за подложеното на неблагоприятно 
въздействие население. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
уведомил писмено Община Кирково и кметство с. Лозенградци за своето инвестиционно 
предложение, а засегната общественост, чрез обяви в кметството и общината. В резултат,    
на което в РИОСВ-Хасково е постъпила докладна записка от кмета на село Лозенградци, с 
която уведомява, че жителите на село Лозенградци са абсолютно против от реализацията 
на инвестиционното предложение поради следните причини: 

- близостта на исканата за инвестиционно предложение площ „Малката река“ до 
населеното място (170 м) ще предизвика трайно въздействие върху населението на село 
Лозенградци и дискомфорт за местното население, след като на обекта ще се взривява и 
ще работят тежки машини; 

- в близост до концесионната площ минава международния път за прохода 
„Маказа“, там вече са налице свличане на земни маси, както пукнатини в почвата, които 
след всеки дъжд се увеличават. Допълнителното разхлабване на почвата след взривяване 
ще увеличи процеса на свличане на земни маси, което ще доведе до опасност за пътя и 
най-вече населението на село Лозенградци; 

- дейността на кариерата ще доведе до замърсяване и дискомфорт на околната 
среда, ще има отрицателно въздействие върху растителния и животинския свят.  

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обяви в кметство 
село Лозенградци и Община Кирково за мястото и срока на достъп, като за четиринадесет 
дневния срок не са постъпили възражения, мнения и становища. Предоставени са копия 
от информацията по Приложение № 2 на кмета на Община Кирково и кметство село 
Лозенградци. В резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили 
писма, както следва: 

- Община Кирково с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че е осигурен обществен 
достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период е 
постъпила една Докладна записка от кмета на село Лозенградци, в която се излагат 
опасенията на кмета от близостта на бъдещата кариера до населеното място, от появата 
на свлачищни процеси в резултат на експлоатацията на кариерата, имуществото (къщите) 
на населението и от факта, че при реализацията на ИП ще се засегнат много частни 
имоти. 

- Кмета на село Лозенградци с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че е осигурен 
обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен 
период са постъпили възражения относно реализацията на инвестиционното 
предложение. Представена е докладна записка от кмета на село Лозенградци, със същото 
съдържание, която е предоставена и с писмото от Община Кирково, в която се излагат 
опасенията на кмета от близостта на бъдещата кариера до населеното място, от появата 
на свлачищни процеси в резултат на експлоатацията на кариерата, имуществото (къщите) 
на населението и от факта, че при реализацията на ИП ще се засегнат много частни 
имоти. 
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До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково няма постъпили други 

жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение, 
освен горе цитираните докладни записки от кмета на село Лозенградци. 

Предвид извършената преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие 
е необходимо да се изготви доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ), като 
отделно приложение към доклада по ОВОС, съгласно чл. 34 от Наредбата за ОС. 
Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС 
и се извършва от експертите по чл. 9 въз основа на критериите по чл. 22 от същата 
наредба. 

Налична информация за предмета и целите на опазване на защитените зони, 
включително картен материал: http://www.natura2000bg.org/. 

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

 
 
За Директор РИОСВ: 
(инж. Л. Дайновски)  
(Съгласно заповед № 3/15.01.2016 г.  
на Директора на РИОСВ – Хасково) 
 
 
 

 
Дата: 07.07.2017 г. 
 
 
 


