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Изх. № ПД-12/22.01.2014г.     

 
До 
Изпълнителния директор 
на “ГОРУБСО КЪРДЖАЛИ” АД 
гр. Кърджали, обл. Кърджали 6600 
ул. „Републиканска“ № 83 
 
Копие: 
До кмета на общ. Момчилград; 
До кмета на общ. Крумовград; 
До кмета на общ. Кирково; 
До Кмета на село Друмче, общ. Момчилград 
До Кмета на село Обичник, общ. Момчилград 
До Кмета на село Рибино, общ. Крумовград 
До Кмета на село Самовила, общ. Крумовград 
До Кмета на село Пловка, общ. Кирково 
 
ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: „Добив на полиметални руди от проучвателна площ 
„Момчилград”- находище Момчил. 
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО КОВАЧЕВА, 
 
 
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 изграждане на рудник с три 
участъка, като добитата руда, която се отнася към полиметалните златно - сребърни руди, ще се преработва в 
действащите мощности на Обогатителна фабрика без да се променя годишния и капацитет, съгласно 
издадените разрешителни. Предвижда се годишен добив от 80 хил. т/год. (40т/ч при 2 000 раб.часа/год). Срокът 
на действие на инвестиционното предложение е 10 години . 
Общата предвидена площ, необходима за реализация на инвестиционното предложение е около 2 538 дка, в 
която са включени следните участъци: 

 Пловка – 751,4 дка; 

 Обичник – 1 459,7 дка; 

 Рударка – 326,1 дка; 
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Добитата скална маса, без икономически значимо съдържание на ценен метал, класифицирана като стерилна 
скална маса, ще бъде депонирана както следва: 

 временни депа – 25-30 декара в непосредствена близост до кариерите. 
Скалната маса от временните депа ще се използва за запълване на отбитите пространства. 

 Пътища – 3 декара. 
 
  Така заявено инвестиционното Ви предложение предвижда дейности попадащи 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. 
 
  От предоставената документация и изложеното по - горе става ясно, че за реализиране на 
инвестиционното намерение е необходимо да се изработи ПУП/ПЗ. Имайки превид, че предвижданията и 
обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на изработвания ПУП, 
считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в 
случая да е процедурата по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС). 
 
 
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; 
 
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 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. 
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IIІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 
 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че находище 
Момчил, в което трите участъка „Обичник”, „Рударка” и „Пловка” са предвидени за добив на полиметални руди, 
включва в площта си част от ЗМ „Рибино”, обявена със Заповед № РД-583/02.11.2000г. за опазване на различни 
видове прилепи, скални масиви, извори и пещери. Находище Момчил попада и в защитена зона BG0001032 
„Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 
Общата площ на добивните участъци (2538 дка) е сравнително малка спрямо площта на находище Момчил. 
Участък „Обичник”, който е разположен в северната част на находището, в землищата на селата Друмче и 
Обичник, попада изцяло в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” и е на значително разстояние от ЗМ 
„Рибино”. Участъците „Пловка” и „Рударка”, в землищата на селата Рибино, Седефче, Самовила и Пловка, 
които са разположени в южната част на находището попадат в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” и 
са в близост  до ЗМ „Рибино” (приблизително 500 м). 
 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 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 за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и 
доп., бр. 81 от 15.10.2010 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 
 
Преценката по чл.39, ал.3 от Наредбата по ОС за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” ще бъде извършена на 
етап изработване на задание за обхвата на ОВОС. 
 

инж. Димитър Илиев  

Директор на Регионална инспекция  

по околна среда и водите гр. Хасково 

 
 
 


