
Представено от „ХИДРОБЕТОН“ ООД уведомление за инвестиционно 
предложение за “Добив и първична преработка на подземни богатства – 
индустриални минерали (клиноптилолитови зеолити) от находище „Габко“ в 
землище на с. Скалище, общ. Кърджали, обл. Кърджали 
 

Във връзка с представено от „ХИДРОБЕТОН“ ООД уведомление за 
инвестиционно предложение за “Добив и първична преработка на подземни богатства 
– индустриални минерали (клиноптилолитови зеолити) от находище „Габко“ в землище 
на с. Скалище, общ. Кърджали, обл. Кърджали и на основание чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

С инвестиционното предложение се предвижда добив и първична преработка 
на подземни богатства – индустриални минерали (клиноптилолитови зеолити) от 
находище „Габко“ в землище на с. Скалище, общ. Кърджали, обл. Кърджали. Добивът 
и изземването на доказаните запаси от клиноптилолитови зеолити ще се осъществява 
по открит кариерен способ в обем от 35 000 м3/год. Същият ще започне след 
получаване на концесия за добив от находището. Площта на концесионния контур на 
находището, необходима за реализиране на инвестиционното предложение възлиза 
общо на 235 324 м2. В тази площ са включени площта на утвърдените запаси на 
находището „Габко“ – 173 301 м2 и необходимите прилежащи площи за берми, 
генерален откос на кариерата, временни депа за почвен слой и откривка, 
административно-битова площадка, кантар, мобилна ТСИ. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно 
разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното 
предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също се включат в изискващата се 
оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2 
от ЗООС. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-
332/06.06.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив 
(копие, на което прилагаме за сведение и съобразяване), ИП е допустимо от гледна 
точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на 
определени условия. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че площ „Габко“ с координатен регистър на концесионния контур 
(координатна система 1970): 

1. 4547056,5 9418235,3 

2. 4547068,2 9418280,1 

3. 4546974,6 9418364,2 

4. 4546977,8 9418459,3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. Площ „Габко“ е в непосредствена близост до защитени зони BG0001032 
„Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на 
природните местообитания и BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № 
РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и 
доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитените зони ще се извърши на етап 
информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до община Кърджали, кметство село Скалище, 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и Министерство на енергетиката 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 11.06.2018 г./ 

5. 4546912,7 9418596,5 

6. 4546792,2 9418746,3 

7. 4546777,4 9418853,9 

8. 4546703,9 9418894,3 

9. 4546659,5 9418759,4 

10. 4546631,5 9418648,4 

11. 4546574,4 9418686,1 

12. 4546526,3 9418596,0 

13. 4546540,1 9418385,3 

14. 4546590,8 9418294,0 

15. 4546573,6 9418205,4 

16. 4546810,2 9418141,8 


