
Представено от „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД уведомление за инвестиционно 

предложение за „Добив на подземни богатства – доломитни мрамори от находище 

„Янаклъка“ в землище на с. Добрич, общ. Димитровград, обл. Хасково 

 

 

Днес, 10.05.2021 г. във връзка с представено от „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД уведомление за 

инвестиционно предложение с вх. № ПД-1562/20.11.2020 г. за „Добив на подземни 

богатства – доломитни мрамори от находище „Янаклъка“ в землище на с. Добрич, общ. 

Димитровград, обл. Хасково, 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 разработване на находище 

„Янаклъка“ чрез добив по открит способ на подземни богатства – доломитни мрамори. 

Добивът и изземването на полезното изкопаемо ще се осъществява чрез използване на 

пробивно-взривни работи. Основните дейности, които ще се извършват при добива на 

полезното изкопаемо са: откривни, добивни, насипищни работи, товарене и транспорт 

на взривената скална маса, спомагателни дейности и рекултивационни работи. 

В рамките на добивното поле ще се извършва преработка на добития материал 

чрез мобилна инсталация включваща мобилна верижна роторна трошачка и мобилна 

верижна пресевна инсталация. 

Част от площ „Янаклъка“ попада в контурите на пояси II (общ с пояс III) на СОЗ 

на КЕИ „Св. Богородица“ и същата ще бъде изключена от концесионната площ. 

Съгласно становище  изх. № ПУ-01-1020 (5)/29.04.2021 г. на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” (копие на което прилагаме за сведение и съобразяване), 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР 

(2016-2021), Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на 

поставените условия в становището. 

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 директора 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. 

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 площта на инвестиционното предложение се определя от 

координати по Координатна система 1970г.: 

 

№ Х У 

1 4586830 9426486 



2 4586830 9427122 

3 4586691 9427122 

4 4586612 9427122 

5 4586340 9426420 

6 4586726 9426486 

 

Площта на инвестиционното предложение попада в землището на с. Добрич, 

общ. Димитровград и е с обща площ 228,906 дка, която включва Блок 1- 152,964 дка и 

Блок  2- 75,942 дка. 

Площта на находище „Яналъка“, определена от горепосочените координати, не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко 

до площта са разположени защитени зони BG0000434 „Банска река” (приблизително 

2000 м), приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. и BG0001031 „Родопи Средни” 

(приблизително 3000 м), приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на 

природните местообитания.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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., 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 цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка 

с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.   

 

Копие на писмото е изпратено до Община Димитровград, кметство село Добрич, 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, Министерство на енергетиката 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 10.05.2021 г./ 

 

 

 

 


