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Изх. № ПД-50/24.01.2013г.     
 
До 
Изп. Директор 
на „КАОЛИН” АД,  
гр. София, ул. „Шейново“ № 7 
 
Копие  
До кмета на община Димитровград 
До кмета на гр. Меричлери, обш. Димитровград, 
До кмета на с. Великан, общ. Димитровград 
 
ОТНОСНО Преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС за инвестиционното предложение: 
„Доусвояване на находище на подземни богадства – варовици-„Великан“ в землищата на гр. 
Димитровград, гр. Меричлери и село Великан, общ. Димитровград, с възложител  „КАОЛИН” АД, гр. 
Сеново, ул. „Дъбрава“ № 8 
 
 

 УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ, 
  

 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 проектиране и 
доразработване на кариера за добив на подземни богатства – варовици в границите на останалите 542 дка. 
от утвърдените запаси и ресурси на находище „Великан” с размер 721 967 кв.м./722 дка/, в определената 
комнцесионна площ от 841 227 кв.м. /841.2 дка/, разположена в землищата на град Димитровград, град 
Меричлери и село Великан,  община Димитровград, област Хасковска. 
  Така заявено инвестиционното Ви предложение предвижда изменение на утвърденото с Решение № 
ХА-156-ПР/2008 г. на  РИОСВ Хасково и 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.
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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 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: 
 
Инвестиционното предложение „Доусвояване на находище на подземни богадства – варовици-„Великан“ в 
землищата на гр. Димитровград, гр. Меричлери и село Великан, общ. Димитровград, 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 разположените до ИП 
защитени зони са: 

 „Меричлерска река” с код BG0000287 за опазване на природните местообитания, приета от МС с 
Решение № 122 от 02 март 2007 г.;  

 „Река Марица” с код BG0000578 за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение 
№ 122 от 02 март 2007 г.; 

 „Марица - Първомай” с код BG00002081 определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР за опазване на 
дивите птици, обявена със Заповед № РД-909/11.12.2008г. на МОСВ. 

Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите, определен със 
заповедта за обявяване на защитена зона „Марица - Първомай” с код BG00002081 – Заповед № РД-
909/11.12.2008г. на МОСВ. 
На основание чл. 39, ал.3 от горе-цитираната Наредба преценката за вероятната степен на отрицателно 
въздействие е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
близко разположените защитени зони, поради следните мотиви: 
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1. Размерът на концесионната площ на находището – 841 227 кв.м., начинът на добив на подземното 
богатство – чрез открит добив, с пробивно-взривни дейности, както и срокът на експлоатационно-
добивните работи, предполагат дълготрайно въздействие върху предмета и целите на опазване в 
засегнатите защитени зони. 

2. Не са известни въздействията на пробивновзривните работи върху евентуални промени в 
подпочвените води по отношение близко разположената защитена зона „Река Меричлерска”. 

3. При осъществяване на добивните дейности е възможна поява на безпокойство на видове животни и 
птици, предмет на опазване в защитените зони, поради характера на предвижданата дейност и 
засиленото антропогенно присъствие. 

4. По време на експлоатацията на находището е възможно да бъдат генерирани шум, емисии и 
отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху 
предмета и целите на опазване в засегнатите най - близки защитени зони. 

 
На основание гореизложеното и съгласно чл. 39, ал. 5 от горе-цитираната Наредба, следва да се извърши 
оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху близко разположените защитени 
зони. Съгласно чл. 34, ал.1 от Наредбата, в доклада по ОВОС, като отделно приложение, следва да се 
включи оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху близко разположените 
защитени зони: „Меричлерска река” с код BG0000287, „Река Марица” с код BG0000578 и „Марица - Първомай” 
с код BG00002081. 
 
 
инж. Димитър Илиев  
 
Директор на Регионална инспекция  
 
по околна среда и водите гр. Хасково 
 
 
 
Съгласувал: Директор Дирекция 
   инж. Л. Дайноваки 

 
Изготвил: главен експерт ОВОС и ЕО 

инж. Т. Атанасова 


