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Изх. № ПД-280/30.04.2013г. 
 
До Управителя 

на „Инмат“ ООД, гр. София  

1000 гр. София, община Столична,  

район „Триадица“, ул.“Солунска“ № 59 

 
ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на кариера за добив на строителни 
материали в концесионна площ „Чаталкайряк – 1”, землище на с. Сталево, община Димитровград, обл. Хасково 
 
Уважаема г-жо Симова, 
 

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, в концесионна площ „Чаталкайряк – 1”, землище на с. 
Сталево, община Димитровград, обл. Хасково с площ от 289, 996 дка. 

 
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 Хасково), 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: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че площта от 
289 996 м2, с координати по Координатна система 1970г.:  
 

№ X Y 

1 4594195.0 9412737.0 

2 4594545.0 9413285.0 

3 4594045.0 9413600.0 

4 4593978.6 9413369.0 

5 4593984.0 9413184.0 

6 4594015.0 9412800.0 

 

не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата 
на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота е разположена ЗЗ „Река Каялийка” 
BG0000435 за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. (на 
приблизително 700 м). В близост до площта са разположени ЗЗ „Река Марица” BG0000578 за опазване на 
природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. (на приблизително 3000 м) и ЗЗ „Марица-
Първомай” BG0002081 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 909/11.12.2008г. (на 
приблизително 2700 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 цитираната близко разположена защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 
 
Инвестиционното предложение не подлежи на проверка за допустимост по чл.39, ал.2 от Наредбата по ОС. 
 
На основание чл.39, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и 
местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена 
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преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за 
изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Чаталкайряк – 1”, землище на с. 
Сталево, община Димитровград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в близко 
разположените защитени зони поради следните мотиви: 
 

1. Добивът на строителни материали ще се осъществява от находище с площ 289,996 дка, което е извън 
територията на защитени зони и не води до отнемане на площи от местообитания в екологичната мрежа Натура 
2000. 
 
2. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до фрагментация на местообитания 
и местообитания на видове, предмет на опазване в най- близко разположените защитени зони. 
 
3. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат  значително 
отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в най- близко- разположените защитени зони. 
 

 

 

С Уважение: 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 


