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РЕШЕНИЕ № ХА - 19 - ОС / 2014 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 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., посл. изм. и доп., бр. 94 

от 30.11.2012 г.), във връзка с чл.6а от същата и представената  писмена документация от 

възложителя, съгласно Част Б, Приложения №1 и №2 към чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за 

ОС с уведомление с Вх.№ ПД-327/24.07.2014г.  

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение предложение „Проучване за наличие на самородно 

злато в речните легла и тераси на р.Бяла река и Арпадере в землището на с. Гугутка и с. 

Бялградец, община Ивайловград, област Хасково”, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и 

животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони от екологичната 

мрежа Натура 2000. 

Местоположение: участък от речното легло и речните тераси на река Бяла река и Арпадаре, 

намиращ се на 800 м. югоизточно от с.Гугутка и на 500 м. северозападно от с.Бялградец, 

община Ивайловград, обл.Хасково, извън регулационния план на населените места. 

Възложител: „Ен Пи Джи Реформ” ЕООД, ЕИК 201677644, адрес: обл.Пловдив, общ. 

Пловдив, гр. Пловдив, ул.”Чорлу” № 84. 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

С Уведомление с Вх.№ ПД-327/24.07.2014г. на РИОСВ-Хасково, „Ен Пи Джи Реформ” ЕООД 

ни уведомява, че има инвестиционно намерение за проучване за наличие на самородно злато в 

речните легла и тераси на р.Бяла река и Арпадере в землището на с. Гугутка и с. Бялградец, 

община Ивайловград, област Хасково.  

Основните процеси, които ще се извършват са: прокопаване на проучвателни траншеи, 

извличане на златосъдържащия шлих по гравитационен метод за последващо изследване в 

лаборатория. Схемата за експлоатация е циклична. Изкопните работи ще се извършват от 

еднокофов багер с обем 2 куб.м. Промиването ще се извършва със специализирано 

съоръжение за гравитационно промиване.  Площта на проучвателната част е около 1000 

дка.,от която пряко ще се засегнат (участъци в които ще се разкриват траншеи) е около 14 дка. 

Инвестиционното предложение не съдържа спомагателни и подържащи дейности, както и не 

се налага необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура, а за достъп ще се 

ползват съществуващите полски, горски и междуселищни пътища. Максималната проектна 

дълбочина на проучвателните траншеи няма да превишава 4 метра, като на   различни места 

дълбочината на траншеите е различна, съобразно надлъжния и напречния профил на речните 

легла и тераси. Не се предвижда извършване на взривни работи. В границите на участъка за 

проучване не се предвижда строителството на постоянни сгради и съоръжения. На обекта 

няма условия за генериране на битови, производствени или други отпадъци. Използваната 
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техника включва 1бр. хидравличен багер, 1бр. моторна водна помпа, 1бр. промивно 

съоръжение. С цел недопускане замърсяването на работната площадка с нефтопродукти, 

обслужването на машините ще се извършва извън контура на участъка. По време проучването 

няма да се генерират отпадъци, единствено - шлам, оставащ от промиването на обработваните 

материали, който се състои от кал, пясък и скални частици, като са предвидени мерки за 

пречистването им чрез утаяване. Предвижда се реализирането на инвестиционното 

предложение да се осъществи в срок до 3 години. 

След преглед на внесеното, по чл.10 от Наредбата за ОС, уведомление и направена справка 

беше установено, че площите, в които ще се реализира инвестиционното предложение попадат 

в границите на защитени зони BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с 

Решение № 122/02.03.2007г. на Министерския съвет (ДВ, бр.21/2007г.) и BG0002019 „Бяла 

река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-575/08.09.2008г. на МОСВ. 

Съгласно представената информация, площите на инвестиционното предложение засягат 

частично ЗМ „Меандрите на бяла река” обявена със Заповед № РД-474/11.07.2001г. за 

опазване на местообитанията и популациите на защитени и застрашени от изчезване видове 

растения и животни.  

За така представената информация не могат да се приложат разпоредбите на Глава шеста от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС), тъй като посочените дейности по 

инвестиционното предложение не се отнасят към никоя от позициите на Приложение №1 и 

№2 на ЗООС не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по 

ОВОС или 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. 2 от Наредбата по ОС и същото подлежи на оценка съвместимост по реда на Глава ІІ от 

същата Наредба. 

При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС бе установено, че 

инвестиционното предложение е допустимо при спазване на режима на защитена зона 

BG0002019 „Бяла река” за опазване на дивите птици, определен с горецитираната заповед за 

обявяването й. Инвестиционното предложение е допустимо по чл.12, ал.4 при спазване 

условията поставени в настоящото решение. Във връзка с писмо с Изх.№ ПД-327/29.07.2014г. 

на РИОСВ-Хасково, приемаме, че инвестиционното предложение е допустимо по чл.12, ал.5 

от Наредбата за ОС. 

Съгласуването на инвестиционното предложение за проучване за наличие на самородно 

злато в речните легла и тераси на р.Бяла река и Арпадере в землището на с. Гугутка и с. 

Бялградец, община Ивайловград, област Хасково се основава на следните 

 
МОТИВИ: 

1. При спазване на условията, поставени в настоящото Решение, реализацията на 

инвестиционното предложение не се очаква да доведе до увреждане и/или унищожаване на 

природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта и 

кохерентността на защитените зони, в които попада, както и до увеличаване степента на 

фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорните връзки от 

значение за видовете предмет на опазване в зоните. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в 



защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, 

програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализация на инвестиционното предложение, вид и 

количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите съм момента, поради 

което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително 

увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитените зони. 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се съгласува 

при спазване на следните 

 

УСЛОВИЯ: 
 

1. Във връзка с поставените забрани в заповедта за обявяване на ЗМ „Меандрите на бяла 

река”, при  реализацията на инвестиционното предложение да не се извършват никакви 

дейности в участъка, попадащ в защитената местност. 

2. При реализацията на инвестиционното предложение, да не се допуска отстраняване на 

крайречна растителност.   

3. Да се следи предвидените дейности да не доведат до отводняване или пресушаване на 

водния обект. 

4. При реализация на инвестиционното предложение да се запази целостта на речното корито, 

като не се извършват дейности, които биха довели до промени или корекции в него. 

5. Да не се допуска депониране на отпадъци от какъвто и да е вид в защитените зони.  

6. Проучването да се извършва само в участъци с осигурен транспортен достъп - не се допуска 

изграждане на нови пътища, както и каквито и да било други инфраструктурни съоръжения. 

7. След приключвана на работата по проучвателните траншеи, участъците да бъдат 

възстановени до първоначалното им състояние. 

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. 

 

Дата: 12.08.2014 г.  

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 
 


