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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 2 П/2022г. 
 

В Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) Хасково е подадено 

уведомление с вх. № ПД-2/02.01.2019г. за инвестиционно предложение: „Добив на 

полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград“, находище „Момчил“, участъци 

„Обичник“, „Рударка“ и „Пловка“ с възложител „ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ” АД. 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на рудник с три участъка, като 

добитата руда, която се отнася към полиметалните златно-сребърни руди, ще се преработва 

в действащата Обогатителна фабрика на дружеството в гр. Кърджали. Предвижданият 

минимален годишен добив е 100 хил. т/год. Планува се рудата да се изземва по открит способ. 

Общата предвидена площ, необходима за реализация на ИП е 3 517,9 дка. 

С писмо изх. № ПД-2/29.01.2019 г. възложителят е информиран, както следва: 

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 1 на 

ЗООС – т. 19 „Открит добив в кариери и рудници на суровини - при площ над 25 хектара, 

или добив на торф - с площ над 150 хектара” и на основание чл. 92, т. 1 от ЗООС подлежи на 

задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание 94, ал. 

2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е Директорът на РИОСВ-

Хасково. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че: 

участък Обичник, определен от координати по Координатна система 1970г.: 
№ Х Y 

1 4531280.0 9421009.9 

2 4531285.7 9421857.9 

3 4531071.5 9421859.4 

4 4531073.2 9422108.8 

5 4530989.7 9422109.4 

6 4530989.5 9422523.8 

7 4531110.0 9422573.4 

8 4531300.2 9422568.3 

9 4531296.2 9423273.6 

10 4530463.1 9423273.8 

11 4530462.6 9423004.8 

12 4529951.4 9423005.8 

13 4529948.5 9421518.4 

14 4530471.6 9421517.4 

15 4530470.6 9421009.9 

за който се предвижда добив на полиметални руди 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. Според единната 

информационна система за защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000, в участък 

Обичник са установени местообитания 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови 
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съобщества върху варовик (Festuco Brotemalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6220 

Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea  и 91М0 

Балкано-панонски церово-горунови гори; 

участък Пловка, определен от координати по Координатна система 1970г.: 
№ Х Y 

1 4519987.3 9420958.0 

2 4519987.3 9421957.9 

3 4519273.2 9421957.9 

4 4519273.2 9421506.1 

5 4519205.1 9421506.1 

6 4519205.1 9420958.0 

за който се предвижда добив на полиметални руди не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но е на разстояние 

приблизително 500-600 м. от ЗМ „Рибино“, обявена със Заповед № РД-583/02.11.2000г. на 

Министъра на околната среда и водите. Участък Пловка попада почти изцяло в обхвата на 

защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 

за опазване на природните местообитания. Според единната информационна система за 

защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000, в участък Пловка е установено 

местообитание 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero 

Brachypodietea; 

участък Рударка, определен от координати по Координатна система 1970г.: 
№ Х Y 

1 4521186.1 9423874.0 

2 4521186.1 9424539.1 

3 4520695.8 9424539.1 

4 4520695.8 9423874.0 

за който се предвижда добив на полиметални руди не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но е на разстояние 

приблизително 500-600 м. от ЗМ „Рибино“, обявена със Заповед № РД-583/02.11.2000г. на 

Министъра на околната среда и водите. Участък Рударка попада в обхвата на защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 

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. 

При преглед на представената информация за инвестиционното предложение и на 

основание чл.39, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, 

преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното 

предложение за добив на полиметални руди от участъци: „Обичник“ в землищата на с. 

Друмче, с. Ауста и с. Обичник, общ. Момчилград; „Пловка“ в землищата на с. Самовила, 

общ. Крумовград и с. Пловка, общ. Кирково и „Рударка“ в землищата на с. Рибино, община 

Крумовград и с. Седефче, общ. Момчилград е че същото има вероятност да окаже 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 

видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”. 

От страна на РИОСВ Хасково са дадени указания за следващите стъпки, които 

възложителят трябва да предприеме за провеждане на процедурата по глава шеста от ЗООС 

и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие с писмо изх. №ПД-2/29.01.2019г. 



3 

 

С писмо вх. № ПД-2(18)/01.07.2019г. възложителят информира за изменение на 

инвестиционното предложение, което се отнася до площта, предвидена за добив и 

съпътстващи дейности, влизащи в контура на бъдещата концесионна площ. 

Общата предвидена площ, необходима за реализация на ИП след промяната е 3883,3 

дка, като разпределението за всеки от трите участъка е следното: 

 Участък „Обичник“ – 2806,7 дка; 

 Участък „Рударка“ – 325,8 дка; 

 Участък „Пловка“ – 750,8 дка. 

С писмо изх. № ПД-2/26.07.2019 г. на РИОСВ Хасково, възложителят е информиран за 

следващите действия, които трябва да предприеме за провеждане на процедурата по ОВОС, 

а именно: 

1. Да възложи изготвяне на задание за обхват и съдържание на ОВОС за ИП в неговата 

цялост и всички свързани с изграждането и експлоатацията му обекти и/или дейности, което 

да бъде съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и информацията 

получена при консултациите по чл. 9 от същата наредба. 

2. Да проведе задължително консултации по заданието с РИОСВ – Хасково, като 

препоръчваме да проведе консултации и с други специализирани ведомства и засегнатата 

общественост. Във връзка с чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС трябва да проведе 

консултации и с РЗИ – Кърджали, относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-

хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. 

Предвид извършената преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие е 

необходимо да се изготви доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ), като отделно 

приложение към доклада по ОВОС, съгласно чл.34 от Наредбата за ОС. Оценката следва да 

бъде съобразена с изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата за ОС и се извършва от 

експертите по чл. 9 въз основа на критериите по чл.22 от същата наредба. 

Проведени са консултации с компетентния орган по околна среда РИОСВ Хасково по 

внесено задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда за 

ИП с (изх. № ПД-2/13.11.2019г.). 

В РИОСВ от възложителя е постъпило искане с вх. № ПД-2(41)/12.03.2021г. за издаване 

на решение по ОВОС и доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) с 

приложенията към него. 

На основание чл. 14, ал. 4. от Наредбата за ОВОС на представеният доклад за ОВОС е 

дадена отрицателна оценка, представената информация е непълна, неясна и със съществени 

пропуски. На основание чл.15. ал.2 от Наредбата за ОВОС доклада е върнат за допълване и 

преработване, като с писмо изх.№ ПД-2(55)/12.04.2021г. е уведомен възложителят на ИП. 

Към писмо изх.№ ПД-2(55)/12.04.2021г. на възложителят са представени всички изразени 

становища по ДОВОС от други компетентни органи, а именно: становище с изх. № ПУ-01-

25(7)/2019г. от 06.04.2021г. на БД ИБР Пловдив, становище с изх. № 10-14-1/31.03.2021г. на 

РЗИ – Кърджали, становище с изх. № 32-09-5#1/26.03.2021г. на ВиК – Кърджали, 

становище с изх. № РД-08-63/30.03.2021г. на РИМ – Кърджали, становище с изх. № 32-00-

47(1)/02.04.2021г. на община Крумовград, становище с изх. № 32-00-50/06.04.2021г. на 

община Момчилград. 

Със същото писмо възложителят е информиран и за резултатите от оценката на 

внесения ДОСВ, по отношение на биологичното разнообразие и защитените зони по 

НАТУРА 2000 и че същата е в достатъчен обем и подробност (с пропуски, които не са от 

съществено значение), за да може да се вземе решение относно степента на очакваното 

въздействие върху него и е оценено с необходимата подробност. На основание чл. 24, ал. 1 

във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, оценката по качеството на ДОСВ на инвестиционното 

предложение е положителна, с пропуски, които не са от съществено значение при вземането 

на решение по ОВОС. 

С вх. № ПД-2(57)/16.06.2021г. възложителят е представил допълнен доклад за оценка 

на въздействието върху околната среда (ДОВОС) с приложенията към него. В представеният 

допълнен и коригиран ДОВОС не са отстранени, както и не са изяснени голяма част от 
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забележките отразени в писмо изх. № ПД-2(55)/12.04.2021г. на РИОСВ – Хасково, 

включително и от становище на БД ИБР с № ПУ-01-25(7)/2019г. от 06.04.2021г. 

На основание чл. 14, ал. 4. от Наредбата за ОВОС на представеният допълнен доклад 

за ОВОС е дадена втора отрицателна оценка. На основание чл.15. ал.2 от Наредбата за 

ОВОС доклада е върнат за допълване и преработване, като с писмо изх.№ ПД-

2(66)/15.07.2021г. е уведомен възложителят на ИП. Към писмо изх.№ ПД-2(66)/15.07.2021г. 

на възложителят са представени всички изразени становища по ДОВОС от други 

компетентни орган, а именно: становище с изх. № ПУ-01-25(9)/2019г. от 14.07.2021г. на БД 

ИБР Пловдив, становище с изх. № 10-14-3/07.07.2021г. на РЗИ – Кърджали, становище с 

изх. № 32-00-71/08.07.2021г. на община Момчилград. 

С вх. № ПД-2(68)/05.11.2021г. възложителят е представил трети пореден доклад за 

оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) с приложенията към него. След 

преглед на същият се констатира, че всички направени забележки от страна на РИОСВ, РЗИ 

и Община Момчилград са отстранени, с изключение на направените забележки от становище 

с изх. № ПУ-01-25(9)/2019г. от 14.07.2021г. на БД ИБР Пловдив. 

Съгласно становище на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” (БД ИБР) 

с изх. № ПУ-01-25(11)/2019г. от 02.12.2021г., водовземните съоръжения, които се намират в 

близост до добивните участъци ще бъдат повлияни от инвестиционното предложение, 

поради което доклада за ОВОС следва да бъде преработен, за да се отстранят цитираните в 

становището забележки. Представената информация е непълна и със съществени пропуски и 

съгласно чл. 14, ал. 4. от Наредбата за ОВОС, оценката за качеството на представения трети 

доклад за ОВОС е отрицателна, което представлява трета поредна отрицателна оценка. 

Възложителят е информиран с писмо изх.№ ПД-2(71)/07.12.2021г. на РИОСВ Хасково 

за оценката на ДОВОС и за хода по прекратяване на административната процедура. 

 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, което представлява три 

поредни отрицателни оценки на качеството на доклада за ОВОС и на основание чл. 15, ал. 4 

във връзка с чл.2а, ал.1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и 

чл. 35 и чл. 36 АПК 

 

РЕШИХ: 

 

Прекратявам започналото административно производство по процедурата по ОВОС, 

в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за 

инвестиционно предложение за: „Добив на полиметални руди от проучвателна площ 

„Момчилград“, находище „Момчил“, участъци „Обичник“, „Рударка“ и „Пловка“ с 

възложител „ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ” АД. 

 

Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова процедура по 

реда на нормативната уредба по околна среда. 

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите 

и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на 

посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му. 

 

 

 

 

 

ИНЖ. Н. ПАЧЕМАНОВА 

Директор на Регионална инспекция 

по околната среда и водите Хасково 

 

Дата: 27.01.2022г. 


