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Изх. № ПД-208/08.04.2013г. 
 
До Управителя 

на “АСКОН” ООД  

6800 гр. Момчилград, обл. Кърджали,  

ул. “Г. Бенковски” № 46 

 
ОТНОСНО:  Уведомление за инвестиционно предложение “Добив на строителни материали-подземни богадства по смисъла 
на ЗПБ по открит способ от находище “МАЛКАТА ТОПОЛА”, землище на с. Дедец и с. Добромирци, общ. Кирково, обл. 
Кърджали 
 
Уважаеми г-н Шакир, 
 

Приемаме представеното уведомление за горното инвестиционно предложение като информиране на компетентния 
орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 80/2009г., изм. и доп. 
ДВ бр. 29/2010г, изм. Доп. Дв. бр. 3/2011, изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и като уведомление по чл. 10, ал. 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 (ДВ. бр.73/2007 г. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012). 

 
На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и чл. 

39, ал. 5 от Наредбата по ОС, Ви информираме за следното: 
 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., 
посл. изм. обн., ДВ. бр. 82 от 26.10.2012г.): 

 
Съгласно представеното уведомление инвестиционното предложение предвижда експлотация на находище за 

строителни материали-подземни богадства, съгласно разрешение за търсене и проучване на подземни богадства № 
782/02.12.2010г., договор за предоставяне на право на търсене и проучване от 29.04.2011г. с Министъра на МИЕТ и защитен 
геоложки доклад. С уведомлението сте декларирали, че площа на находището е 264 дка., но общата площ на засегнатите 
имоти е 411, 401 дка. според представените регистри на засегнатите имоти от находище „МАЛКАТА ТОПОЛА“ в землищата 
на с. Дедец и с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали. 

 
Имайки предвид казаното по горе и така заявено инвестиционното Ви предложение самостоятелно попада в т. 34 от 

Приложение № 1 на ЗООС. На основание чл. 92, т.1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка за въздействието върху 
околната среда (ОВОС). Компетентен орган за издаване на решението по ОВОС е Директорът на РИОСВ Хасково на 
основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС. 

РИОСВ обръща внимание, че в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗООС, в оценката на инвестиционното предложение 
следва да се включат и всички дейности, свързани с неговото осъществяване, включително и необходимите площи за 
осигуряване на подходни пътища, изграждане на електропреносна мрежа и др., които трябва да са включени в общата 
концесионна площ. Също така е необходимо да представите точните площи и коoрдинати на находището предвидено за 
експлотация с утвърдените запаси в него. 

 

За провеждане на процедурата по ОВОС е необходимо да предприемете следните действия: 
 

1. Да изработите задание за обхвата на ДОВОС на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата по ОВОС, което задание да съдържа 
информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба; 
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2. При изготвяне на заданието Ваше задължение, съгласно изискванията чл. 9, ал. 1 на нормативната уредба е да 
организирате провеждането на консултации, в т. ч. със специализираните компетентни органи на Министерство на 
здравеопазването или местните му структури (РЗИ Кърджали), ВиК канализация, Напоителни системи, засегнатата 
общественост, както и с РИОСВ – Хасково, след което да се изготви справка за извършените консултации, с мотивите за 
приетите и неприети бележки и препоръки - чл.9, ал.5 от Наредбата за ОВОС.  
 
3. Обръщаме Ви внимание, че информацията получена при консултациите да се използва при изработване на заданието. На 
основание чл.10, ал.5 възложителят задължително провежда консултация по изработеното задание с компетентният орган по 
околна среда.   
 

ІІ. По отношение на изискванията на ЗПБ във връзка с Плана за управление на минните отпадъци: 

Съгласно чл. 22г, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), когато дейността, пораждаща минни отпадъци, 
подлежи на ОВОС съгласно разпоредбите на ЗООС, планът за управление на минните отпадъци по чл. 22в, ал. 2 от ЗПБ е 
неразделна част от инвестиционното намерение, подлежащо на ОВОС. Съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, към заданието за обхвата на доклада за ОВОС 
следва да се представи план за управление на минните отпадъци, оформен като отделно приложение. 
 

IIІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 

Инвестиционното предложение: “Добив на строителни материали-подземни богадства по смисъла на ЗПБ по открит 
способ от находище “МАЛКАТА ТОПОЛА”, землище на с. Дедец и с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали, подлежи на 
оценка за съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл. 2 ал. 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, обн. Дв., бр. 73/2007г., изм. и доп. Дв. бр. 94/2012). Инвестиционно намерение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по Натура 
2000. Най-близко разположената до ИП защитена зона е „Родопи Източни“ BG 0001032 за опазване на природните 
местобитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 

Информацията предоставена с уведомление вх. № 208/15.03.2013г. не дава възможност за извършване на 
преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие , върху природни местообитания, популации и местообитания 
на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона от реализацията на инвестиционното предложение.  

Във връзка с казаното по горе РИОСВ информира, че преценката по чл. 39, ал. 3 от горе-цитираната Наредба, ще 
бъде извършена на етап провеждане на консултации с РИОСВ Хасково по изработеното задание, като за целта при неговото 
изготвяне е необходимо да бъде подробно да бъде разгледано въздействието от извършваните дейности в кариерата въру 
най-близката защитена зона „Родопи Източни“. 
 

С Уважение: 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


