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Р Е Ш Е Н И Е  № ХА – 13 - ОС / 2014 г. 

 

за преценяване на 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 и чл. 18, 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 (ДВ, бр. 73/2007г.) и представената  писмена документация. 

 

относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на отвал за баластра на устието на 

галерията на хор. 474 на рудник „Чала” в земл. с. Брястово, общ. Минерални бани, обл. 

Хасково. 

възложител: "Горубсо - Кърджали" АД; адрес: ул. „Републиканска” №83, гр. Кърджали 6600 

 

 

РЕШИХ: 

 

Съгласувам: Инвестиционно предложение: „Изграждане на отвал за баластра на устието 

на галерията на хор. 474 на рудник „Чала” в земл. с. Брястово, общ. Минерални бани, обл. 

Хасково.  

Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, видове растения и животни и техните местообитания, предмет на 

опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи - Източни” от екологичната мрежа 

Натура 2000. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Предвижда се изграждане на отвал за баластра на устието на галерията. Общата предвидена 

площ, необходима за реализация на инвестиционното предложение е 2 902 м2. 

С изграждането на отвал при хор. 474 няма да бъде увеличено количеството на добитата 

баластра на рудник „Чала”. Количеството добивана баластра ще остане същата, както и до 

сега. 

 

Инвестиционното предложение попада изцяло в защитена зона BG0001031 „Родопи – 

Средни” за опазване на природните местообитания, определена съгласно изискванията на 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски 

съвет с Решение №661/16.10.2007г.   

 

Имотите, в които ще се реализира ИП не попадат в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии. 

 

Така представеното инвестиционно предложение, не подлежи на разпоредбите на глава 

шестта от ЗООС, тъй като посочените дейности не се отнасят към никоя от позициите на 

Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС 

процедури по ОВОС и екологична оценка. 

 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в обхвата на чл. 2, 

ал. 1, т. 2 от Наредбата за ОС и подлежи на оценка съвместимост по реда на Глава втора от 

същата наредба.   



Съгласуването на инвестиционното предложение за изграждане на отвал за баластра на 

устието на галерията на хор. 474 на рудник „Чала” в земл. с. Брястово, общ. Минерални бани, 

обл. Хасково се основава на следните  

 

МОТИВИ: 

 

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитената зона, предвид анализа на предоставената 

информация и критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС. 

2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не засяга защитени 

територии по смисъла на ЗЗТ.  

3. С реализацията на ИП не се очаква да се наруши биологичната и екологичната 

цялост на зоната. 

 

УСЛОВИЯ: 

 

1. При реализацията на ИП да не се депонира баластра извън определената територия. 

2. Да се осигурят условия за безопасна експлоатация на отвала. 

3. За реализация на ИП да се ползва само съществуващата пътна инфраструктура на 

рудника. 

 

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

решение, възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- дневен 

срок след настъпване на измененията. 

 При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, 

виновните лица носят административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за 

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. 

 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. 

 

16.06.2014 г. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите - Хасково 
 

 


