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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 53 ПР/2012г.

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, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от
инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал.
4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 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 (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари
2011г.), Становище от РЗИ-Кърджали и Констативен протокол от проверка №628 от
09.08.2012г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства – строителни
материали (андезитобазалти), от находище „ДОРИС”, разположено в землището на с.
Груево, общ. Момчилград, обл. Кържали, което няма вероятност да окаже
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве.

възложител: „МИ-2”ООД, ул. „Републиканска” № 41, ет. 3, гр. Кърджали, ЕИК
108569937

Характеристика на инвестиционното предложение:
Предложението включва „Добив на подземни богатства – строителни

материали (андезитобазалти), от находище „ДОРИС”, разположено в землището на с.
Груево, общ. Момчилград, обл. Кържали.

Фирма „МИ-2”ООД, гр. Кърджали на основание на Протоколно решение на
Министерски съвет №13/02.04.2009г., Разрешение №611/17.04.2009 г. и Договор от
10.06.2009 г. с МОСВ за проучване на строителни материали в площ „ДОРИС”,
(разположена в землището на с. Груево, общ. Момчилгард, обл. Кърджали) през 2009-
2010г. е реализирала комплекс от геологопроучвателни работи. В резултат на тези
проучвателни дейности в ареалите на тази площ е установено ново находище на
андезитобазалти – „ДОРИС”.

Въз основа на изготвеният геоложки доклад „Доклад за резултатите от
проведените през 2009-2010г. геолого-проучвателни работи за проучване на подземни
богатства – строителни материали в площ „Дорис” и детайлни геоложки проучвания на
андезитобазалти в находище „ДОРИС”, разположено в землището на общ.
Момчилград, обл. Кърджали с изчисляване на запаси по състояние към 30.04.2010г.”,
защитен в заседание на 07.10.2010 г. пред Специализираната Експертна Комисия –
СЕК в МОСВ, са утвърдени запаси в следните количества:
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Въз основа на направената качествена характеристика андезитобазалтовата
суровина от находище «ДОРИС», може да намери приложение, като добавъчен
материал за бетони, битумни смеси за настилки на пътища (горен и долен пласт),
както и за несвързани и хидравлично свързани материали и изпозлвани в
строителните съоръжения и пътното строителство.

Добивът и изземването ще се осъществява по открит кариерен способ, в обем от
58.8 хил. м3/г.

Концесионната площ, необходима за реализиране на добива в находище
«ДОРИС» ще бъде с размер 173.981 дка и включва площта на доказаните запаси на
Блок 1 (111) и необходимите прилежащи площи за берми, генерален откос на
кариерата, временни депа за почвен слой и откривка, санитарно-битова площадка и
кантар.

Полезното изкопаемо в находището има «пластообразен» характер. Средната му
дебелина е 20,93 m, изчислена на базата на всички сондажни и изкопни изработки.
Съставено е от масивни тъмносиви до черни андезитобазалти. Покривката е
представена от почвен слой примесен с късове от екзогенно променени
андезитобазалти, а в най-северните части на находището и от туфи.

Разкривните работи ще се изразяват в отнемане на откривката (капитална
откривка) от площта на докaзаните запаси на Блок 1 (почвени материали и напукани и
екзогенно променени андезитобазалти).

Откривните работи в срока на концесията ще се извършват в площта на
доказaните запаси в находището за срока на концесията (почвени материали и
екзогенно променени андезитобазалти). Изземването на  почвените материали се
предвижда да се извършва с булдозер, товаренето на експлоатационната откривка ще
се извършва с челен товарач 1,3 m3, а транспортирането-със автосамосвал до
временните депа за почвени материали и екзогеннопроменени андезитобазалти.

Андезитобазалтите ще се добиват от масива по взривен начин с основно взривно
вещество - грубо дисперсен амонит.

Добитата суровина от андезитобазалти ще се преработва в мобилна ТСИ,
следваща забоя и работеща при сух процес на работа.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.2,
а) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии
по смисъла на Закона на защитените територии и в обхвата на защитени зони по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените
защитени зони са  “Родопи Източни” код BG0001032, за опазване на природните
местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и “Студен
кладенец” код BG0002013 за опазване на дивите птици  обявена със Заповед №РД
766/28.10.08г.

Съгласно разпоредбите 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., изм. и доп. с Постановление № 227 от 7 октомври 2010г.),
инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост и
същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и
отразена в настоящето решение.

Блок,№
Категория
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откривка,
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полезна

дебелина,
[m]

Площ,

[m2]

Обем
откривка,

[m3]

Обем
запас

и,
[m3]

Блок 1 /111/ - доказани
запаси

1,36 20,93 90 012 122 416 1 883
951
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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 кариера за добив на
подземни богатства – строителни материали (андезитобазалти) в находище
„Дорис” в землище на с. Груево, общ. Момчилград, обл. Кърджали.

2. Добивът и изземването ще се осъществява по открит кариерен способ в обем
от 58.8 хил. м³/г., за периода на експлоатация - 35 год. Усвояването на запасите
е планирано, да се извършва в посока от горе на долу в находище „Дорис“.
Добивът ще стартира от централната североизточна част на находището.

3. Концесионната площ необходима за реализиране на добива в находище
„Дорис” ще бъде 173.981 дка, а площта на находището е 90.012 дка.

4. Основните процеси на инвестиционното предложение са добив на базалтов тип
скална маса и първична преработка на тази суровина, с мобилна трошачно-
пресевна инсталация при сух процес на трошене и пресяване до получаване на
крайни продукти – различни по размери каменни фракции.

5. Андезитобазалтите ще се добиват от масива по взривен начин с основно
взривно вещество - грубо дисперсен амонит. Проектирането на взривните
работи, тяхното разположение и капацитет, ще бъдат съобразни с отстоянията
на най-близко разположените махали и селища.  Пробивните работи ще се
извършват със сонди тип БМК за безядково сондиране с диаметър на
сондажите 110 mm. Височина на стъпалото се предвижда да е 10 m при
генерален откос 80°. За натоварване на отбитата минна маса се предвижда
челен товарач с обем на кофата 2,3 m3.

6. Ще бъде предвидено да се извършват рекултивационни работи поетапно на
берми и откоси след приключване на добивните работи на запасите,
включваща подравняване, създаване на почвени условия, затревяване, торене
и грижи за растителността. Цялостната рекултивация на оставащите нарушени
терени от добивната дейност ще се извърши след срока на концесията.

7. На терена в границите на концесионната площ ще се обособи – изгради
временно депо за съхраняване на хумусния слой от откривката и използването
му за рекултивация. Масивно и/или временно строителство – постройки, сгради
и други няма да се осъществява. За административно битови нужди се
предвижда поставянето на подвижен фургон тип „битов” с две стаи. На обекта
няма да се изграждат електросъоръжения и водопроводна мрежа. Не се
предвижда и изграждане на помещения за съхраняване на ГСМ и постоянни
монолитни постройки.

8. Основно вода ще се използва за битови и питейни нужди, като се доставя
бутилирана вода. За оросяване на пътищата при сухо време ще се използва
вода, която ще се осигурява от собствен водоизточник – сондаж, за чието
изграждане ще се проведе процедура по реда на Закона за водите. Няма да
има отпадъчни води от обекта, за работниците ще се осигури химическа
тоалетна.

9. Възложителят е представил в РИОСВ – Хасково план за управление на
минните отпадъци.

10. Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци,
създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и
депониране. Незначителните количества технологични отпадъци от добива ще
бъдат използвани при поетапната рекултивация. При нея ще бъдат
оползотворени и разкритите земни маси, депонирани на терена на кариерата.
При експлоатацията на обекта практически ще се генерират незначителни
количества битови отпадъци от обслужващия персонал.

11. Локализиране на замърсявания от случайни разливи на ГСМ. Изгребване на
замърсените почви и доставяне до специален съд, за временно съхранение, до
третиране от специализирана фирма.



4

12. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвиква натоварване и
известен дискомфорт на околната среда при експлоатацията, свързано с
шумово натоварване и отделяне на прах от работата на машините и взривните
работи. При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване
изискванията, заложени в техническите проекти, то ще бъде минимално,
локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма
да предизвика въздействие върху жителите на околните села, растителния и
животински свят.

13. При спазване на заложените мероприятия по техническата безопасност към
проектите, при  работа с машините, при открития кариерен добив -
възникването и риска от инциденти е сведен до минимум.

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. Инвестиционото предложение за изграждане на кариера за добив на
андезитобазалти в находище „Дорис” ще се реализира в землище на село
Груево, общ. Момчилград, обл. Кърджали.

2. Схема и координатен регистър на външния контур на запасите на находище
«Дорис»:

Площ 90012 м²

№ № изр. Y /изток/ X /север/ Н
/кота/

1 г.т. 10 9415534.6 4536475.4 421.4
2 С-5 9415705.0 4536497.7 458.0
3 С-2 9415830.7 4536400.9 459.8
4 С-3 9415996.9 4536309.4 451.1
5 С-7 9416134.4 4536258.0 438.4
6 г.т. 9 9416022.8 4536169.4 411.8
7 г.т. 8 9415891.2 4536191.8 414.9
8 г.т. 7 9415708.0 4536201.5 416.0
9 г.т. 13 9415620.8 4536233.4 400.2

10 г.т. 12 9415607.7 4536274.1 396.5
11 г.т. 11 9415634.6 4536285.6 404.0
12 г.т. 2 9415701.4 4536311.8 418.3
13 г.т. 1 9415667.4 4536382.0 416.3
14 г.т. 6 9415633.2 4536409.6 418.5

3. Схема и координатен регистър на концесионния контур на находище „Дорис”:

Площ 173981 м²
№ Изток Y Север X Кота H
1 9415506.3 4536488.0 416.0
2 9415705.8 4536520.5 461.7
3 9415905.4 4536381.0 464.0
4 9416171.4 4536264.1 430.2
5 9416024.0 4536162.3 398.0
6 9415833.9 4536145.5 382.0
7 9415775.5 4536092.4 368.0
8 9415549.6 4536080.3 346.0
9 9415550.7 4536206.0 366.0

4. Находище «Дорис» отстои на 1.1 км източно от махала Сушево. Усвояването на
запасите в находището ще се планира да бъде реализирано в посока от горе
надолу – от централната североизточна част на находището.
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5. В обхвата на концесионна площ от 173.981 дка, попадат имоти държавна
частна собственост и общинска незаявена. Земята в обхвата на находището е с
начин на трайно ползване ливада, занемарени ниви.

6. За цялата площ, в която са извършени геологопроучвателни дейности по
силата на издаденото разрешение са проучени няколко участъка, от които
единствено този на находище „ДОРИС” е перспективен с налични запаси от
посочената суровина (андезитобазалти).

7. Западно от периметъра преминава асфалтов път от националната пътна
мрежа, свързващ гр. Кърджали с гр. Момчилград. В близост до пътя преминава
и жп трасето до Подкова. От асфалтовия път се отделя макаданов горски път,
който достига ареалите на находището и ще се използва при бъдещата
експлоатация на кариерата, като с оглед заздравяване на основата на горския
път ще се засипи с дребен скален материал за осигуряване на необходимата
проходимост за осъществяване на дейността.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Съгласно представената информация, инвестиционното намерение 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.

2. Най-близко разположените защитени зони са “Родопи Източни” код BG
0001032, за опазване на природните местообитания, приета с Решение №
122/02.03.2007г. на Министерски съвет и защитена зона “Студен кладенец” код
BG 0002013 за опазване на дивите птици  обявена със Заповед №РД
766/28.10.08г.

3. Предвид характера на инвестиционното намерение както и обстоятелството, че
не попада в границите на защитена зона, съгласно чл.15 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 (приета с ПМС №201/31.08.2007г.), преценката
за инвестиционното предложение е, че реализацията му няма вероятност от
отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони
“Родопи Източни” код BG 0001032, за опазване на природните местообитания и
“Студен кладенец” код BG 0002013 за опазване на дивите птици, поради
следното:

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на
видовете  предмет на опазване в зоните;

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

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще
бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата концесионна площ от
173.981 дка в землище на с. Груево, община Момчилград, област Кърджали.

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. Не се очаква вредно въздействие върху хората и тяхното здраве,
материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата,
земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие,
защитените територии, единични и групови паметници на културата и т.н.

4. Съгласно писмо изх. № 1849/20.06.2012г. на Директора на Регионална здравна
инспекция Кърджали, реализацията на инвестиционното предложение няма да
предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично
въздействие.

6. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на
експлоатация на кариерата (35г.)
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или
технологии:

1. Възложителят писмено е уведомил за инвестиционното си предложение кмета
на Община Момчилград и кмета на с. Груево, общ. Момчилград, а засегнатото
население чрез обява в Община Момчилград. Не са депозирани мотивирани
възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното
предложение.

2. В хода на процедурата – на етап уведомление за инвестиционно предложение -
е получено възражение срещу реализацията на инвестиционното предложение
– Възражение-Становище от жител на гр. Момчилград, притежаващ имот в
непосредствена близост до площта за реализиране на кариерата.
Представеното възражение срещу осъществяването на ИП не съдържа
конкретни мотиви по законосъобразност. До подготовката на настоящето
решение в РИОСВ – Хасково няма постъпили нови мнения, коментари или
възражения, срещу реализиране на инвестиционното предложение.

При спазване на следните условия:

1. Ежесменно оросяване на пътищата и багерния забой през летните месеци за
ограничаване на праховите емисии при добива и транспорта.

2. Да не се допуска навлизане на машини, изхвърляне на отпадъци, разливи на
горивно-смазочни материали, както и всякакво друго пряко или косвено
увреждането на съседни терени, извън усвояваните площи.

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

Настоящото решение 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.

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, до 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 осъществяването на
инвестиционното предложение.

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

Дата: 20.08.2012г.
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