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РЕШЕНИЕ № ХА - 15 - ОС / 2012 г. 
 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 и §4, ал.3 във 

връзка с ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби 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 (ДВ, бр. 73/2007г., 

изм.ДВ, бр.3 /2011г.) и представената  писмена документация с Вх.№ ПД-263/14.06.2012г. 

 

относно: Процедура за промяна предназначението на поземлени имоти в горски площи, за 

разширение на кариера за варовик „Юрт дере”, в землището на гр.Димитровград.   

 

възложител: „Вулкан цимент” АД, ЕИК 836145646, адрес: гр. Димитровград, кв. Вулкан 

 
 

СЪГЛАСУВАМ: 
 

Промяна предназначението на поземлени имоти в горски площи, за разширение на кариера за 

варовик „Юрт дере”, в землището на гр.Димитровград. 

 

Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху предмета и целите на опазване на защитените зони.  
 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от Натура 2000. Най- 

близко разположена е ЗЗ „Река Марица” BG 0000578 приета от МС с Решение № 

122/02.03.2007г, за опазване на природните местообитания. 

 

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

 

Инвестиционното предложение предвижда промяна на предназначението на поземлени имоти 

в горски площи за разширение на кариера за варовик „Юрт дере”. Разширението включва 

поземлени имоти 2152.352.31, 21052.352.32, 32052.352.35, 21052.352.36, 21052.352.37, 

21052.352.38, 21052.352.39, 21052.352.41, 21052.352.42, 21052.352.43, 21052.352.44, 

21052.352.46, 21052.352.47 и 21052.352.48 по кадастралната карта на Димитровград, включени 

в концесионната плащ на „Вулкан цимент” АД. Инвестиционното предложение попада в 

обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата по 

ОС. Тъй като за него има извършена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване 

на околната среда (ЗООС) с издадено Решение по ОВОС с № ХА-84-ПР/2005г., то попада в 

хипотезата на §4, ал.3 във връзка с ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Наредбата за ОС и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост (ОС). 
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МОТИВИ : 

 
1. Инвеститорът има договор с МРРБ от 23.02.2000г. за предоставяне на концесия въз основа 

на Решение №49/04.02.2000 на МС.   

2. Имотите, предмет на промяната на предназначението са извън границите на защитените 

зони по Натура 2000, като най-близката такава е защитена зона „Река Марица” BG 0000578, 

която отстои на около 4,000 км североизточно от тях. 

3. Няма да се засегнат популации на редки и защитени видове, особено на такива с 

неблагоприятно природозащитно състояние. 

4. В рамките на площта на кариерата “Юрт дере”, липсват природни местообитания, включени 

в Приложение № 1 от ЗБР, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. 
5. ИП няма връзка с други такива и не води до значителни кумулативни въздействия. С 

реализирането на ИП, не се очакват отрицателни последствия върху екологичната мрежа, 

която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. 

 
 

 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора 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. 

На този етап предложеният план не включва инвестиционни предложения от 

Приложение № 1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., изм. и доп.), 

поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие на околната среда и на 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда. 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото 

решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 1 месец след 

настъпване на измененията. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен 

срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на МОСВ или 

Административен съд Хасково. 

 

Дата: 26.06.2012 г.  
 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 


