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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 32 - 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 ОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от РЗИ – Кърджали 
 

 
Р Е Ш И Х  

 

да не се извършви оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
“Разработване на находище за строителни материали-базалти-„Атара“ (41.6 дка), разположена в землището на с. 
Полянец, община Джебел, област Кърджали”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху компонентите на околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове и човешкото здраве 
 
възложител „ПРОЕКТИ XXI“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Джебел - 6850, ул.”Еделвайс” № 
21, вх. Б, ет. 4, ап. 22, ЕИК –  115184190 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда разработване на находище за строителни материали-
базалти-„Атара“ (41.6 дка), разположена в землището на с. Полянец, община Джебел, област Кърджали съгласно  
Разрешение за проучване № 214/21.04.2012 г. и договор от 30.11.2012 г. на МИЕ.  

В резултат на изпълнените геологопроучвателни работи по работната програма към договора е изготвен 
геоложки доклад с изчислени запаси от полезно изкопаемо – базалти по състояние към 30.09.2013 г. След 
разглеждането му от СЕК (специализирана експертна комисия) на МИЕ се установи, че базалтите от находище 
“Атара” отговарят на изискванията на БДС-EN 13242; 13043; 12620 – скални материали за използване в 
строителни съоръжения и пътно строителство, асфалтови смеси, бетони. Количеството на изчислените запаси е 
1276,4 х.м3. Те са в категория /111/ - доказани и категория /122/ - вероятни запаси. Долна кота на проучване + 340. 
Площта на находището (запасите) е 41583 м2 = 41,6 дка. Дебелината на базалтите е от 13,7 м до 35,5 м. Откривка 
няма. 

Външният контур на запасите е по точки с поредни номера от 1 до 12,  както следва: 

 
№ по      Точка                      Координати 

 ред     номер           X           Y     H 

                           Външен  контур  на  запасите 

      1.    г. т – 1 4 528 565,0 9 410 720,0 365,6 

      2.    г. т – 2 4 528 470,0 9 410 875,0 361,0 

      3.    г. т – 3 4 528 458,0 9 411 007,0 348,2 

      4.    г. т – 4 4 528 424,4 9 411 007,0 360,0 

      5.    г. т – 5 4 528 381,4 9 410 960,6 383,3 

      6.    г. т – 6 4 528 391,0 9 410 916,4 368,0 

      7.    г. т – 7 4 528 384,6 9 410 851,7 365,0 

      8.    г. т – 8 4 528 387,3 9 410 741,3 399,3 

      9.    г. т – 9 4 528 423,4 9 410 667,7 407,8 

    10.    г. т – 10 4 528 465,0 9 410 615,2 408,0 

    11.    г. т – 11 4 528 492,2 9 410 588,3 409,6 

    12.    г. т – 12 4 528 530,6 9 410 657,8 370,0 
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Разработването на находище на строителни материали – базалти -“Атара” ще става по открит-кариерен 
метод. Това включва следните производствени процеси: изземване на скалната маса от масива с багер права 
или обратна лопата, товарене на иззетия материал с багери на автосамосвали и пренасяне до ТСИ (трошачно 
сортировачна инсталация) извън контура на запасите и концесионната площ, натрошаването на базалтите на 
фракции за пътното строителство ще се извършва на депа на ТСИ „Мидан диби” - Момчилград.  

Находище “Атара” ще се разработва поетапно. За година ще се отчуждават до 5 дка. земи.  
Разработването на находището ще започне след предоставяне право за ползване на земята от собственика – 
Община Джебел. Поетапното разработване на находището ще става според разработен генерален проект, проект 
за рекултивация и годишни работни проекти. В тях ще залегнат мерките по ОПС, ТБ, както и спазване 
изискванията и правилата при разработване на находища по открит-кариерен начин. 

Съгласно предоставената информация инвестиционното намерение не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии разнообразие и в обхвата на защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко до находището е разположена защитена зона 
BG0001032 „Родопи Източни” (приблизително 7 км), приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 
природните местообитания. 

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 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.  
След преглед на предоставената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, въз основа на 
критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според 
коята инвестиционното предложение, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популация и местообитания на видове, предмет на опазване в близко защитените зони.  

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 2, а) на ЗООС и на 
основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, извършена с настоящото 
решени. 

 

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: 

 Предмет на инвестиционното предложение е разработване на находище за строителни материали-
базалти-„Атара“ (41.6 дка), разположена в землището на с. Полянец, община Джебел, област Кърджали 
съгласно  Разрешение за проучване № 214/21.04.2012 г. и договор от 30.11.2012 г. на МИЕ. 

 Разработването на находище на строителни материали – базалти -“Атара” ще става по открит-кариерен 
метод. Това включва следните производствени процеси: изземване на скалната маса от масива с багер 
права или обратна лопата, товарене на иззетия материал с багери на автосамосвали и пренасяне до 
ТСИ (трошачно сортировачна инсталация) извън контура на запасите и концесионната площ, 
натрошаването на базалтите на фракции за пътното строителство ще се извършва на депа на ТСИ 
„Мидан диби” - Момчилград.  

 Заложените параметри в кондициите – 30000 м3 годишен добив и срок на концесия 30 години говорят за 
кариера с малка производителност. Това предполага добивно поле с размери 100 х 50 х 6 метра за 
година. 

 При 250 работни дни в годината  на ден ще се изземват по около 120 м3. Това са малки обеми, които по 
никакъв начин не водят до замърсяване компонентите на околната среда. И при двойно увеличение на 
добива замърсяване на околната среда над допустимите норми не може да се очаква. Прилаганата 
технология на добив и транспорт на полезното изкопаемо също изключва замърсяване над допустимите 
норми. 

 Общата площ на концесията ще бъде 41,6 дка., като в същата са включени запасите за иземване и 
обслужващите площадки. Ще се ползват съществуващите пътища и инфраструктура. Разкривката, 
представляваща почвени материали ще се изземва с универсален булдозер и ще се складира на 
временно депо, извън границите на контура на запасите, но в рамките на концесионната площ. 
Депонираните почвени материали ще бъдат използвани впоследствие при рекултивационните 
мероприятия. 
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 Реализацията на инвестиционното предложение – разработването на находище на строителни 
материали – базалти “Атара” е възможно единствено по открит-кариерен метод. Изземването на 
скалната маса от масива става без ПВР. Извозването и по предназначение става с автосамосвали. 

 Използваната техника за добив и транспорт на полезното изкопаемо ще акумулира шум в незначителни 
децибели. Село Полянец остава в „заслон” – в южното подножие на билото, а находището е от 
северната му страна. Билото е естествен шумозаглушител. 

 Ще бъде разработен проект за поетапна рекултивация, който ще бъде съобразен с последователността 
на добива. 

 Замърсяване на повърхностни и подземни води е изключено. Такива в рамките на находището няма. 
Събиране на битовите отпадъци в торби и изхвърлянето им в контейнери и тяхното извозване от 
сметосъбиращата фирма на община Джебел. 

 Замърсяване на въздуха с прах не се очаква и в незначителна степен. Товарните и транспортни работи 
са незначителни по обем. Движението на автосамосвалите ще става по асфалтов и макадамов път, 
което изключва запрашаване и в сухите периоди. 

 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. 

 Рискът от инциденти е свързан основно с природни бедствия, включени в стандартните застрахователни 
полици. При спазване на инструкциите за безопасна работа рискът от инциденти ще бъде минимален. 

 Дейността на обекта не е свързана са генериране на промишлени отпадъци, създаващи проблеми по 
отношение на тяхното събиране, извозване и депониране. Торовата смес няма да се съхранява на 
площадката, а веднага ще се предава на фирми потребители по предварително сключени договори за 
наторяване на земеделски земи. 

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: 

 Находище “Атара” попада в имот номер 2019. Взаимоотношенията собственник на земя – ползвател ще 
се уреждат съгласно изискванията  на чл. №№ 74, 75 от ЗПБ. 

 Находището на строителни материали – базалти  “Атара” се намира в землището на село Полянец. От 
последното отстои на около 300 м североизточно. До гр. Джебел разстоянието е около 10 км, а до 
областния Кърджали около 30 км. Находището попада източно от третокласния път Кърджали-Джебел. 
Спрямо новия път Кърджали-Маказа находището попада западно на около 500 метра западно. 

 Възложителят ще се ограничи за работа върху концесионна площ само в рамките на площ от 41,6 дка. 
съвпадаща с площа на концесия на находище „Атара “, като добивът се предвижда да бъде реализиран 
в продължение на 30 години в площите с изчислени запаси и ресурси от 1276,4 х.м3.  

 

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

 Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  

 Най-близко е разположена защитена зона ЗЗ BG0001032 “Родопи Източни”, опазване на природните 
местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено отрицателно 
въздействие на инвестиционното предложение върху близко разположената ЗЗ BG0001032 “Родопи 
Източни” за опазване на природните местообитания, поради следните мотиви: 

 ИП не засяга защитени територии по ЗЗТ.  

 ИП не засяга защитени зони по ЗБР, намира се на отстояние около 7 км от ЗЗ „Родопи Източни” 

 Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на горепосочената 
близкоразположена 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.  

 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.  

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

 Териториалният обхват на въздействие по време на експлоатация на находище -„Атара“ е ограничен и 
локален в рамките на разглежданата концесионна площ от 41,6 дка., в землището на на с. Полянец, 
община Джебел, област Кърджали.  

 Съгласно писмо изх. № К-1041#1/29.05.2014г. на Директора на Регионална здравна инспекция 
Кърджали, не се очаква възникване на риск за здравето на населението при реализация на 
инвестиционното предложение.  

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие. 
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 

 Прякото въздействие върху елементите на околната среда е само върху концесионна площ – 41,6 дка. 
Върху тази площ ще има дълготрайно /до 30г/ отрицателно въздействие основно по отношение почви, 
растителност, ландшафт. След провеждане на плануваната рекултивация се очаква минимизиране на 
отрицателното въздействие с последващо, макар и дългосрочно, пълно възстановяване на нарушените 
терени. 

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

 Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на община Джебел и с. 
Полянец, а засегнатото население е уведомено, чрез обява във вестник „Нов Живот“ от 02.04.2014г. 

 Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 
община Джебел в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. С писмо изх. № А-94-
00-898/05.06.2014г. кметът на община Джебел информира за поставеното уведомление и в 
законоустановеният срок не са постъпили становища или възражения от заинтересованите лица. 

 До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения 
срещу инвестиционното предложение.  
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Да се съгласуват с кмета на община Джебел маршрутите за транспортиране и извозване на добитите 
скални маси. 

2. По време на експлоатация на находището да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване 
на емисиите на прахообрави вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране и 
транспорт на твърди прахообразни материали. 

 
 

  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет, същото 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 по околна среда. 
 

 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. 
 

 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. 
 

 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. 
 

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

 
Дата: 23.06.2014г. 


