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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 28 ПР/2014г. 

 
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, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по 
ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 
във връзка с ал. 3 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 по ОВОС) и 
представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, 
от Наредбата по ОВОС, чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и полученo 
становищe от РЗИ Кърджали и извършена проверка на място отразена с констативен 
протокол № 510/10.06.2014г. 

 

РЕШИХ 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение “Изграждане на кариери за добив на туфи в участъците на концесионна 
площ „Сулица - 1“ (38.5 дка), разположена в землището на с. Синделци, община 

Момчилград, област Кърджали, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху върху компонентите на околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве  

 

възложител: „Гугуланови” ООД, гр. Кърджали 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кариери за добив на 
туфи в участъците на концесионна площ „Сулица - 1“ (38.5 дка), разположена в 
землището на с. Синделци, община Момчилград, област Кърджали. ИП е етап от 
процедурата за придобиване право на концесия добив за срок от 35 (тридесет и пет) 
години, при заложен годишен добив на туфи от 3000 м

3
/год.  

Фирмата финансира геоложки проучвания в проучвателна площ „Сулица - 1”, 
като първоначално, правата за проучване са предоставени на фирма „Марин Батуров” 
ЕООД, гр. София. На 13.08.2010 г. е сключен договор № Д-33-64/18.08.2010 г. за 
проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, т. 6 от 
Закона за подземните богатства (ЗПБ), в площ „Сулица – 1”, община Момчилград, 
област Кърджали, между Министъра на околната среда и водите и „Марин Батуров” 
ЕООД, гр. София. На 18.10.2013 г. се сключва Допълнително споразумение № 2 към 
договор № Д-33-64/18.08.2010 г. между Министъра на икономиката и енергетиката, 
„Марин Батуров” ЕООД, гр. София и „Гугуланови” ООД, гр. Кърджали. Съгласно 
Допълнителното споразумение № 2, „Марин Батуров” ЕООД, гр. София прехвърля 
изцяло правата и задълженията си по договора на „Гугуланови” ООД, гр. Кърджали. 

Концесионният срок включва два етапа на развитие на концесията: през първия 
етап (първите десет години) добитите блокове неоформени ще бъдат предлагани 

директно на строителния пазар; през втория етап, част от добитото количество 

блокове неоформени ще бъде обработено и произведени плочи рязани за облицовки. 

Концесионната площ включва участъците на находището и съпътстващи 
терени за обслужващите дейности на бъдещия добив. На тях ще бъдат изградени 
насипища за откривката (почва и изветрели туфи) и площадки за фургони, за 
механизацията и др. 
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Откривката ще се премахва селективно с булдозер. Отстранената откривка ще 

се депонира в границите на съпътстващата площ и ще се използва за техническа 
рекултивация на дъното на кариерата. Нестандартните късове и антропогенния насип 
също ще се използват за техническа рекултивация на дъното на кариерата. За 
нормална експлоатация в кариерата се предвижда откривните работи да изпреварят с 
5 м развитието на добивните. Откривката е изградена от дребен скален материал и 
тънък почвен слой на места. Годишно ще се премахва откривка с обем около 1200 м

3
. 

Този процес ще бъде организиран така, че в порядъка на няколко дни да се разкрие 
площта за добивните работи за съответната година. Иззетата откривка ще бъде 
депонирана в границите на концесионната площ в общо насипище, когато почвения 
слой има дебелина до 0.05 м. При наличие на почвен слой с дебелина над 0.1 м, 
отнетия почвен слой ще се депонира в отделно насипище. 

Технологията при изпълнението на минните работи е обоснована на физико – 
механичните показатели на бежовите туфи и използването им като 
скалнооблицовъчни материали. Природните условия, наклонът на скалния масив от 11 
до 18 º, релефът на местността създават условия за прилагане на система за открита 
разработка с изземване на суровината отгоре надолу. Системата на разработване е 
съобразена с: релефът; дебелината на откривката и местоположението на добивното 
поле; системните пукнатини установени в скалния масив; качеството на туфите, 
производствената мощност на кариерата. Ще се прилага открита разработка на 
полезното изкопаемо (кариерен способ) с изземване на суровината отгоре надолу: 
ъгъл на устойчивия откос на кариерата 85 º при фронт 10.0 м; брой на работните 
стъпала 5; височина на работното стъпало до 7 м; изземване на суровината чрез 
прокарване на траншеи с ширина 5 м, като траншеите ще завършват с площадки, на 
които ще се разположи багерът; посока на придвижване на работния фронт на 
добивните работи: от североизток на югозапад; а добивните работи в посока от 
югоизток на северозапад с максимална дължина на работното стъпало 50 м.  

След премахване на откривката с булдозер технологичният ред при отцепване 
на блоковете се състои от: маркиране на блокове в скалния масив (не отделени в 
основата си от него), за отцепване по систематичните пукнатини; „разкрояване” на 
маркираните блокове като правоъгълни паралепипеди; пробиване на хоризонтални 
дупки с дълбочина равна на ширината на блока, в основата на блока, по цялата му 
дължина, като разстоянията между дупките са средно от 0.1 до 0.2 м; завързване с 
въжета на подготвения блок и издърпването му с багера, с което се постига 
окончателното отцепване на блока от скалния масив, след което той се изтегля на 
площадка за готовата продукция и подготвената рампа. Изрязването на блоковете от 
скалния масив ще се извършва с въжена резачка.  

Депото на добитата суровина ще бъде изградено в южната част на концесионна 
площ „Сулица – 1“, около черния път с. Батковци – с. Залез. Добитите блокове ще се 

транспортират с бордова кола и се разтоварва с кран в депото. 
Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Реализирането на 

предложението не налага необходимост от нова или промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура. Транспортният достъп до кариерата е осигурен по 
съществуващи черни пътища. 

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

Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на 
чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, предвидените с инвестиционното предложение дейности 
подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. По смисъла на 
чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 
РИОСВ – Хасково.  

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия 
по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитени 
зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие ЗЗ “Родопи Източни” с BG 
0001032, за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 
122/02.03.2007г. на Министерски съвет. Инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното 
разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
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оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. 
Бр. 73/2007г.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и същата е проведена през процедурата 
за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

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. Инвестиционното предложение е за изграждане на кариери за добив на туфи в 

участъците на концесионна площ „Сулица - 1“ (38.5 дка), разположена в 
землището на с. Синделци, община Момчилград, област Кърджали. Двете 
полезни изкопаеми (бежови и жълти туфи) заемат различни части на 
концесионната площ и затова са обособени два участъка: „Сулица – 1 – юг” 
(бежови туфи, 13666 м

2
) и „Сулица – 1 – север” (жълти туфи, 12340 м

2
). Общата 

площ на находището е 26006 м
2
.  

2. Спецификата на обекта не предвижда програма за строителство, тъй като 
експлоатацията е възможна без изграждане на масивни сгради, като основни и 
спомагателни звена.  

3. Годишно от находището, при 4% експлоатационни загуби (120 м
3
), ще бъдат 

добити 1170 м
3
 блокове неоформени, годни за плочи рязани за облицовки, и 

камък трошен за пътни настилки и строителни цели в размер на 1710 м
3
, при 

средно обемно тегло 1.43, той е 2445 тона.  
4. По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното 

количество вода за питейни и битови нужди. За битово – фекалните води ще 
бъдат използвани химически тоалетни. Фирмата няма да изгражда водопровод, 
за оросяване срещу запрашаване на работните площадки и на пътищата, ще 
бъде използвана промишлена вода, транспортирана и съхранявана с цистерни 
до кариерата от с. Синделци. Питейната вода за работещите в кариерата ще 
бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа. 

5. Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, 
създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и 
депониране. 

6. При добива ще се генерират два отпадъка от иззетата откривка: почвен слой и 
стерил (изветрели туфи и антропогенен отпадък). Те ще се депонират в две 
отделни насипища (за двата отпадъка поотделно) в границите на концесията. 
Ежегодно ще се премахва хумусен слой и стерил от изветрели и променени 
скали. Количествата технологични отпадъци от добива и първичната 
преработка ще се депонират на насипището, за да бъдат използвани при 
техническата рекултивация.  

7. Съгласно Наредба за специфичните изисквания за управление на минните 
отпадъци (обн. ДВ. бр. 10 от 6 февруари 2009г.), в РИОСВ – Хасково е 
представен план за управление на минните отпадъци. 

8. При ремонтната дейност на машините ще се отделят малки количества 
метални отпадъци, които ще бъдат събирани и продавани на лицензирани 
фирми като вторични суровини. Отработените масла ще се съхраняват в 
специални съдове (бидони), които ще се предават на специализирани фирми за 
преработка и оползотворяване. Количествата им са незначителни. 

9. При експлоатацията на обекта практически ще се генерират незначителни 
количества битови отпадъци от обслужващия персонал.  

10. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвиква натоварване и 
дискомфорт на околната среда при експлоатацията, свързано с шумово 
натоварване на площадката от работата на машините и отделяне на прах при 
добива и транспортните дейности. При вземане на необходимите мерки за 
стриктно спазване изискванията, заложени в техническите проекти, 
замърсяването и дискомфорта ще бъдът минимални, локализирани само в 
рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика 
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въздействие върху жителите на околните селища, растителния и животинския 
свят. 

11. 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 работния проект. Ще бъде 
изготвен авариен план, съдържащ планирани действия, мерки и средства за 
предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни ситуации. 

 

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. Концесионната площ „Сулица – 1” (38471 м
2
) е на 1100 м западно от с. 

Синделци, на 850 м източно от с. Батковци, и от 30 до 190 м западно от с. 
Залез. През него преминава черния път с. Батковци – с. Залез. В находището 

най-високата точка има кота 479 м, най-ниската 424.8 м или денивелацията на 
терена е 54.2 м. Концесионната площ е в землището на с. Синделци, община 

Момчилград, област Кърджали. 

 

Координатен регистър на концесионна площ „Сулица – 1“ 

Координатна система 1970 г. 

Площ 38471 м
2
 

таблица № 1 

№ X Y 

1 4526589.4 9427605.7 

2 4526596.3 9427605.2 

3 4526620.1 9427610.9 

4 4526635.6 9427604.2 

5 4526673.2 9427608.1 

6 4526700.5 9427555.8 

7 4526699.4 9427501.9 

8 4526742.3 9427501.6 

9 4526759.4 9427649.8 

10 4526773.9 9427718.6 

11 4526738.5 9427760.0 

12 4526826.0 9427774.0 

13 4526806.5 9427813.5 

14 4526732.0 9427816.0 

15 4526683.0 9427748.1 

16 4526634.1 9427737.4 

17 4526608.0 9427732.1 

18 4526594.8 9427713.8 

19 4526598.2 9427691.7 

20 4526565.9 9427661.6 

21 4526563.7 9427659.9 

22 4526522.7 9427644.1 

23 4526530.2 9427601.5 

24 4526556.8 9427600.7 

 
2. Основна пътна артерия в района е асфалтов път Момчилград – Карамфил – 

Вранско – Крумовград, който преминава северно от находището. Черния път с. 

Батковци – с. Залез е върху скална основа и ще улесни бъдещия кариерен 

добив. 
3. Преди започване на добива, ще бъде сменено предназначението на земята в 

двата фонда, на части и етапно, в зависимост от последователността на 
развитие на минните работи, описана в цялостния работен проект. 
Концесионната площ е на терени от Общински поземлен фонд и Държавен 



 5 

поземлен фонд с начин на трайно ползване: мери и пасища; други трайни 
насаждения. Прилежащите земи са с ниска категория и са необработваеми.  

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

 
Съгласно  предоставената информация от възложителя и от направената 

справка се установи, че  терена в който ще се реализира инвестиционното 
предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона 
за биологичното разнообразие - “Родопи Източни” с код BG0001032, за опазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 
122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

На основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и въз основа на чл. 15 
/направена проверка на място/ и критериите по чл 16 от Наредбата по ОС, е 
направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 
инвестиционното предложение за «Изграждане на кариери за добив на туфи в 
участъците на концесионна площ «Сулица-1» /38.5 дка/, разположена в землището на 

с. Синделци, община Момчилград, област Кърджали» няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в горецитираната 
защитена зона,  поради следните мотиви: 

1. ИП не засяга защитени територии по ЗЗТ.  
2. В границите на площта са констатирани основни храсти от драка, шипка и 

единични дървета от мъждрян, същите не представляват  приоритетен за 
опазване хабитат в ЗЗ BG0001032  “Родопи Източни” . 

3. Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на 
горепосочената защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на 
фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на 
биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея.   

4. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за 
предоставяне на храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от 
орнитофауната на района и до намаляване числеността на техните популации.  

5. Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при  
реализация на дейностите заложени в него не се очаква трайно увреждане, 
унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитание 
на видове предмет на опазване в горепосочената защитена зона.   

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
1. Въздействието се очаква да бъде пряко и дълготрайно за периода определен в 

концесионния договор. Продължителността на въздействието съвпада с 
продължителността на експлоатация на кариерата. 

2. 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.  

3. Кариерната дейност няма да причини шумово наднормено натоварване на 
жизнената среда на местните жители, тъй като ще се спази оптимално 
отстояние (от 200 до 300 м) на въжената резачка от селото. Друго важно 
обстоятелство, производствените дейности не са свързани с пробивно – 
взривни работи, и затова не се очаква нарушение на комфорта на населението 
и не се очаква неблагоприятно влияние върху здравето на хората. 

4. Запрашеността и замърсяването на въздуха извън периметъра на 
концесионната площ се очаква да бъде: локално като териториален обхват; 
незначително като степен на въздействие; в рамките на работния ден като 
продължителност. Те няма да натоварят допълнително околната и жизнена 
среда за местното население. За да се избегне запрашаване и замърсяване на 
въздуха ще се извършва регулярно оросяване на работните площадки и 
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технологичните пътища. Извозът на материалите и добитата суровина ще се 
извършва със закрити бордови коли. 

5. За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с РЗИ 
Кърджали по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за 
човешкото здраве. В законоустановения срок е получен отговор, че не се 
очаква възникване на риск за здравето на населението при реализация на 
инвестиционното предложение.  

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие.  

 

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 за инвестиционното предложение кмета на община 
Момчилград с вх. № 7000-274/02.04.2014г., кмета на село Синделци, общ. 
Момчилград с писмо с вх. № 1/02.04.2014г. а засегнатото население с обява 
във вестник „Хасковска Марица” от 3 април 2014г. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по приложение № 2 към същата 
наредба, като е предоставил копие на документацията на хартиен и електронен 
носител на кмета на община Момчилград с вх.№ 7000-390/15.05.2014г. и кмета 
на село Синделци, общ. Момчилград с вх.№ 2/15.05.2014г. В тази връзка: 

 с постъпило писмо в РИОСВ Хасково на 03.06.2014г., кметът на община 
Момчилград информира РИОСВ за осигурения обществен достъп на 
информацията, чрез поставяне на информационното табло и сайта на 
общината, както и че не са постъпвали писмени възражения, мнения, 
становища през 14 дневния период от датата на оповестяването. Община 
Момчилград изразява положително становище за реализацията на ИП, но при 
спазване на определени условия, които ще бъдат заложени в настоящото 
решение. 

3. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ Хасково няма 
изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища 
срещу реализирането на инвестиционното предложение.  

 

 

При спазване на следните условия: 

 
1. Да не се допуска ползване или увреждане по друг начин на площи от съседните 

терени. 
2. Провеждане на поетапна рекултивация само с местни видове. 
3. При инцидентно констатиране на защитени видове в предвидените за годишно 

усвояваните участъци, същите да бъдат своевремено изнесени от кариерната 
площ и резултатите да бъдат документирани. 

4. Да не се съхранява добития материал – туфи в зоната около водопровода за 
питейната вода на село Синделци. 

5. При нарушаване на асфалтовото покритие на пътната инфраструктура, 
инвеститора ”Гугуланови”ООД да отремонтират нужните участъци. 

6. Да се съобразят транспортните маршрути със съществуващата пътна мрежа и 
да се оптимизира използването им, с цел намаляването на емисиите при 
транспортиране на туфите до град Кърджали, опазването на околната среда и 
намаляването на натовареността на градската пътна мрежа. 

7. Извозването на материала и добитата суровина да се извършва със закрити 
бордови коли. 

8. Да се извършва оросяване на пътищата и работните площадки. 
9. Да не се допуска разлив на гориво и масла (нефтени продукти) при 

експлоатацията на кариерата. 
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение 

и в посочения му капацитет.  

 

Настоящото решение за “Изграждане на кариери за добив на туфи в 

участъците на концесионна площ „Сулица - 1“ (38.5 дка), разположена в 

землището на с. Синделци, община Момчилград, област Кърджали не отменя 

задълженията на възложителя по 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 инвестиционното 

предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било 

издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да 

уведоми РИОСВ гр. Хасково своевременно, но не по-късно от 14 – дни след 

настъпване на измененията. 

 

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. 

 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 

 

 

 

 

 

Дата: 16.06.2014г. 


