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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 30 ПР/2012г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
 

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от 
инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 
4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 
2011г.) и Становище от РЗИ-Кърджали 

 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционно предложение: „Разширение на кариера за добив на активна 
минерална добавка „Трас” /строителен материал/ с обща площ 63.859 дка в находище 
„Железни врата” в имот с № 000017 в землище на с. Широко поле, общ. Кърджали и в 
част от имот с № 000153 в землище на с. Седловина, общ. Кърджали, обл. Кърджали, 

което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване 
в защитени зони и човешкото здраве. 

възложител: ПК „Трасинженеринг”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №20, гр. Хасково 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Предложението предвижда разширяване на кариера за добив на трас в 
находище „Железни врата”, в землище с. Седловина и землище с. Широко поле, общ. 
Кърджали. Разширението ще бъде с обща площ 63.859 дка, съответно в имот с № 
000017 в землище с. Широко поле, общ. Кърджали на площ 35.227 дка и в част (28.632 
дка) от имот 000153 с обща площ 255.133 дка в землище с. Седловина, общ. 
Кърджали. Предвижданото разширение от 63.859 дка е във връзка с довършване от 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на процедура за предоставяне 
на концесия в размер 524.241 дка за добив на подземни богаства – стоителни 
материали от находище «Железна врата», участък «1» и участък «2», разполжено в 
землище на с. Седловина, общ. Кърджали, обл. Кърджали.  

От Директора на РИОСВ Хасково има издадено Решение по ОВОС № 1-
1/1997г. (по реда на отменен Закон за опазване на околната среда), с което е 
разрешена по – нататъшна производствена дейност на обекта „Кариера за трас” – 
находище „Железни врата”, участък „1” и участък „2” с площ 361.382 дка, разположено 
в землището на с. Седловина, общ. Кърджали. И Решение за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС № ХА-142-ПР/2008г.(с характер да не се 
извършва ОВОС), с което е проведена процедура по глава шеста от ЗООС и чл. 31 от 
Закона за биологичното разнообразие за разширение на площ от 99 дка, отново в 
землище на с. Седловина, общ. Кърджали. Тъй като преценените площи с по-горе 
цитираните решения не съответстват на концесионната площ от 524.241дка е 
необходимо разширение на кариерата с 63.859 дка, за което съгласно чл. 93, ал.1, т. 2 
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от Закона за опазване на околната среда е необходимо провеждане на процедура за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

 В находище „Железни врата”, общ. Кърджали се извършва добив и преработка 
на активната минерална добавка  „трас”, която се доставя на циментовите заводи в 
Р.България при производство, както на специализирани видове цимент, така и за този 
с масово потребление. 

Производството на добавката се извършва чрез открит добив на пепелни 
риолитови туфи – трас (фин вулканичен туф), чрез рихлене без да се използва взрив 
посредством булдозер – рихлители. Технологията на рихлене (изораване) се състои в 
последователно извършване от булдозер-рихлители на следните операции:  

 изораване на преден ход от булдозер-рихлителя на заходка с ширина 1 м; 

 на заден ход донатрошаване с веригите на булдозер-рихлителя на изорания 
материал от заходката; 

 след надлъжното (напречно) изораване на определеното поле, се извършва 
напречно (надлъжно) изораване и донатрошаване на добивания трас със 
същата ширина на заходката – 1м; 

 посредством булдозер-рихлителите, изораният и донатрошен трас се пробутва 
и събира на купчини, за натоварването му на автосамосвали и извозване до 
трошачно отделение. 
Размерите на полето, както и дълбочината на рихлене са в зависимост от 

конкретните физико-механични свойства на добивания трас и от климатичните 
условия. При добива и преработката не се допуска попадането на чужди примеси в 
суровината и готовата продукция.   

Извозваната с автосамосвали суровина се разтоварва в 15 м³ приемен бункер, 
дъното на който е пластичен питател ОМ-51. Посредством пластичния питател се 
захранва, с разтоварения в бункера трас, трошачка ОМ-115, с приемни отвори 
1200х900 мм. Натрошеният до 50 мм максимална едрина трас с помощта на гумено 
транспортна лента /ГТЛ/ с ширина В = 1200 мм, дължина L = 5З м и скорост V = 1,З1 
м/сек постъпва в 10 броя сто тонови бетонни бункери, разположени над 
индустриалния ж.п. коловоз.  

Чрез отваряне на секторните затвори, монтирани на дъното на бетонните 
бункери, готовата продукция / трошен трас / се натоварва в ж.п. вагони тип "Ж" серия 
665. На индустриалния ж.п. коловоз са монтирани 120-тонен кантар и казлови кран за 
осигуряване нетното тегло на насипания в ж.п. вагоните трас.  

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.2, 
а) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на 
необходимостта от ОВОС.  

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г.) и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

МОТИВИ: 
 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 

предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, 

замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 
1. Инвестиционно предложение е за разширение на кариера за добив на трас в 

находище „Железни врати”. Разширението ще е в част /28.632 дка/ от имот с № 
000153 с обща площ 255.133 дка в землище на с. Седловина, общ. Кърджали и 
имот с № 000017 с площ 35.227 дка в землище на с. Широко поле, общ. 
Кърджали. 

2. Добивът на трас се извършва чрез рихлене, който метод намалява разходите 
за добив на трас и загубите и обединяване на полезното изкопаемо  с 
възможност за послойното му и разделно по качества изземване. 
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3. Кариерата се захранва с електроенергия от подстанция № 1 гр.Кърджали със 
собствен 20 КV електропровод и при необходимост - от подстанция "Бентонит" 
на фирма "Бентонит". На обекта е изграден и монтиран трансформатор с 
мощност 320 КVА/0,4 КV за захранване на преработвателната площадка и 
административно-битовата сграда.  

4. Обектът е водоснабден от изградена помпена станция на собствен 
водоизточник. Отводняването на всички терени и площадки се осъществява по 
гравитачен път. 

5. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън 
площта на находището. Технологичните пътища в рамките на разработваната 
част ще бъдат изградени след одобрен цялостен проект. 

6. По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното 
количество вода за питейни и битови нужди. Технологична вода ще се използва 
за оросяване на работните площадки и пътищата срещу запрашаването и ще 
се доставя от собствения водоизточник. За отопление в базата на фирмата ще 
бъде използвано твърдо гориво – дърва и брикети. 

7. Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, 
създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и 
депониране.  Всички фракции се реализират на пазара като готов продукт. 
Незначителните количества технологични отпадъци от добива, ще бъдат 
използвани при техническата рекултивация. При нея ще бъдат оползотворени и 
разкритите земни маси, депонирани на терена на кариерата. Негабаритите се 
разбиват своевременно и се оползотворяват като суровина. 

8. При експлоатацията на обекта практически ще се генерират незначителни 
количества битови отпадъци от обслужващия персонал. Те ще се събират 
ежедневно в найлонови торби и изхвърлят периодично на определено от Кмета 
на Община Кърджали място. 

9. При ремонтната дейност на машините ще се отделят малки количества 
метални отпадъци, които ще бъдат събирани и продавани на лицензирани 
фирми като вторични суровини. Отработените масла ще се съхраняват в 
специални съдове /бидони/, които ще се предават на специализирани фирми за 
преработка и оползотворяване.  

10. Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане разливи на горивни и 
смазочни материали. Ремонта на техниката, смяната на маслата и на старите 
акумулатори ще се извършва в специализирани бази. Влизането на машини ще 
се извършва по асфалтирания път и технологичните пътища и няма да бъде 
допуснато увреждане на обработваеми земи, ливади, пасища или гори. 

11. Находището ще се разработва над нивото на подземните води. Експлоатацията 
на кариерата не е свързана с дейности, отделящи отпадни и замърсени води.  

12. При експлоатацията на кариерата, имайки предвид характера на добива, ще се 
отделя минимално количество прах в процеса на добивните работи и 
транспорта. За недопускане увреждане здравето на работещите и влияние 
върху околната среда ще се извършва ежедневно оросяване. 

13. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвиква натоварване и 
известен дискомфорт на околната среда при експлоатацията, свързано с 
шумово натоварване на площадката от работата на машините и отделяне на 
прах. При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване изискванията, 
заложени в техническите проекти, то ще бъде минимално, локализирано само в 
рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика 
въздействие върху жителите на околните села, растителния и животински свят. 

14. При  експлоатацията на обекта опасността от инциденти ще бъде сведена до  
минимум. Мерките и средствата за предотвратяване, ограничаване и 
отстраняване на евентуалните аварийни изпускания на замърсяващи вещества 
и възникване на аварийни ситуации ще бъдат подробно разгледани в работния 
проект.  
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II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 

ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството 

и регенеративната способност на природните ресурси в района: 
1. Разширението на кариерата ще се реализира в част (28,632 дка) от имот 

№000153 целия с площ 255.133 дка в землище на с. Седловина, общ. 
Кърджали и имот №000017 целия с площ 35.227 дка в местност „Дор Тарла” 
землище на с. Широко поле, общ. Кърджали. Имотите са собственост на МЗГ-
ДЛ. и са с начин на трайно ползване иглолистна гора - изкуствено залесен 
черен бор против ерозия. 

2. В западна посока на около1.5 км е ж.п. спирка „Железни врата”, от която се 
отделя клон до силозите на открития рудник, по който чрез вагони суровината 
се транспортира до циментовите заводи. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не 

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

2. Посоченото инвестиционно предложение попада в териториалния обхват на  
защитена зона „Родопи–Източни” BG0001032, определена съгласно 
изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване местообитанията, приета от 
Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. и защитена зона “Студен 
кладенец” BG0002013 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. 

3. Съгласно чл. 15, ал. 2, преценката за ИП е, че няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху защитените зони, поради следните 
мотиви: 

 Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по ЗЗТ. 

 На територията на площта липсват местообитания защитени видови 
животни и растения включени в Приложение № 3 от Закона за 
биологичното разнообразие – двата имота са съставени от изкуствено 
залесен черен бор и не представляват приоритетно за опазване 
местообитание в защитена зона „Родопи Източни”. 

 След реализация на ИП не се очаква фрагментиране на природните 
местообитания и местообитания на видовете животни предмет на 
опазване в зоната. 

 Усвояването на територията не предполага промяна в условията за 
предоставяне на храна на местните, зимуващите и мигриращите видове 
от орнитофауната на района и до намаляване числеността на техните 
популации. 

 Съгласно чл 12, ал 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИП е 
допустимо спрамо режима на защитена зона “Студен кладенец” 
BG0002013 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, 
обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 Териториалният обхват на въздействие по време на експлоатация на находище 
„Железни врати” е ограничен и локален в рамките на разглежданата площ от 

63.859 дка, които са част от цялата концесионна площ 524.241 дка, в землище 
на с. Седловина и землище на с. Широко поле, община Кърджали, област 
Кърджали. 

 Съгласно писмо изх. № 1151/21.04.2012г. на Директора на Регионална здравна 
инспекция Кърджали, не се очаква възникване на риск за здравето на 
населението при реализация на инвестиционното предложение.  

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие.  

 Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на 
експлоатация на кариерата (35г.) 
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 

 Възложителят писмено е уведомил за инвестиционното си предложение Кмета 
на Община Кърджали и кметствата на с. Седловина и с. Широко поле, общ. 
Кърджали, а засегнатото население чрез обява във вестник „НОВ ЖИВОТ” бр. 
23/16.02.2012г. Не са депозирани мотивирани възражения по 
законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение. 

 

При спазване на следните условия: 
 

1. Да не се допуска ползване или увреждане по друг начин на площи от съседните 
имоти. 

2. За изсичане на трайна дървесна растителност за имоти в  държавен горски 
фонд е необходимо да се изготви План-извлечение за промяна на вида и 
интезивността  на сечта съобразно съответният ЛуП. 

3. Запазване на  всички дървета с гнезда по тях независимо от фитосанитарното 
им състояние.  

4. При наличие на защитени видове /двата вида сухоземни костенурки/ в 
предвидените за годишно усвояване участъци да се осигурят всички 
необходими мерки за опазването им и своевременното им изнасяне от 
границите на кариерната площ и прилежащите терени. 

5. Необходимо е поетапна възстановителна рекултивация на терена, а не след 
приключване на концесионния договор. 

6. Да се осигурят превантивни мерки по отношение на работната техника, с която 
се извършват дейностите по реализация на инвестиционното предложение, за 
недопускане на замърсяване факторите на околната среда. 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение 

и в посочения му капацитет.  

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя 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. 

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на 

някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – 

дни след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 

 

 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 

 

 

 

Дата: 18.05.2012г. 


