
Представено от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД уведомление за 

„Осигуряване на допълнителни обеми свежа вода от съществуващ шахтово – тръбен 

кладенец за обезпечаване на технологичния процес и осигуряване на необходимите 

количества вода за поливане на рекултивирани терени“ 
Днес 16.02.2021г. във връзка с с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 
1682/22.12.2020г. 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 Ви 
информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Целта на инвестиционното предложение е осигуряване на допълнителни обеми свежа 

вода от съществуващ шахтово – тръбен кладенец за обезпечаване на технологичния процес и 

осигуряване на необходимите количества вода за поливане на рекултивирани терени, на 

територията на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД. 

За шахтовия тръбен кладенец има издадено Разрешително №31530328/04.03.2013г. за 

водовземане от подземни води, изменено с Решение №РР-3065/15.03.2015г. и Решение № РР-

3077/10.04.2017г. Параметрите на разрешено водовземане са: 

Разрешен средноденонощен дебит – 2,2 л/сек; 

Разрешен максимален дебит – 5,0 л/сек; 

Разрешен годишен воден обем – до 70000 м3/годишно. 

Разрешеният годишен воден обем е разрешен по цели, както следва: 

За промишлено водоснабдяване – 63500м3/годишно; 

За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване – 6500м3/годишно. 

Вода за производствени нужди се осигурява и от дренирани води от интегрираното 

съоръжение за съхранение на минни отпадъци /ИССМО/ и повърхностни води, попаднали на 

площадката /валежи/ и включени в системата. Дренираните води се отвеждат в събирателни 

зумпфове в основата на двете дерета и се връщат в оборот. 

Производителността на Обогатителната фабрика определя консумацията на 

технологична вода (от 2500м3/ден), а количеството върната вода в оборот (около 1000м3/ден) е 

недостатъчно. Изчисленото необходимо водно количество е 127000 м3/годишно. 

За оросяване на 50000м2 зелени площи, храсти и дървета при рекултивацията на 

ИССМО са необходими 18750 м3/годишно. 

Общото годишно водно количество, необходимо за нуждите на Предприятие за добив 

и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада тепе“ на находище „Хан Крум“ е 152250 

м3/годишно. 

Съгласно изискванията на чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата 

документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за 

изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид 

полученото в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-2(1)/03.02.2021г., 

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

постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия, посочени в 

становището. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности представляват 

изменение/разширение на инвестиционно предложение, включено в Приложение 1 на ЗООС и 

съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по 

преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 

компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково. 

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 имот с идентификатор 66716.13.38 по КК на с. Скалак, общ. Крумовград, в който 

се намира съществуващия шахтово-тръбен кладенец, от който се предвиждат допълнителни 

обеми водовземане не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, 

приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 
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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) 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, която процедура се съвместява с 

преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до община Крумовград и кметствата на с. Скалак, 

Дъждовник и Овчари. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 16.02.2021г./ 


