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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 32 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.)  

 

Р Е Ш И Х  
  
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за  

инвестиционно предложение: «Промяна (разширение) на концесионната площ за добив на подземни 

богатства – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от находище „Чала”», което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации 

и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона по 

НАТУРА 2000 “Родопи Средни” BG 0001031 за опазване на природните местообитания  

възложител: „Горубсо-Кърджали” АД, гр. Кърджали, ул. „Републиканска” № 83, Булстат 108060915 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Съгласно Договор от 16.11.1999 година, изменен със сключени допълнителни споразумения 

№ 1 от 05.07.2005 година и № 2 от 06.02.2007 година "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД е концесионер 

по предоставена концесия за добив на подземни природни богатства – оловно – цинкови и 

златосъдържащи руди от находище "ЧАЛА" – област Хасково. Според действащото към момента на 

сключване на договора законодателство, в предоставената площ се включва единствено площта на 

находището (граничен контур на запасите в находището), за което е издаден акт № 494/ 27.04.1999г. 

за изключителна държавна собственост. Находище „Чала” е разположено в землището на с. Брястово, 

с. Спахиево и с. Сърница, общ. Минерални бани, област Хасково. В тази територия не са включени 

никакви съпътстващи площи и съоръжения, необходими за извършване на добивните дейности. 

Настоящата обща концесионна площ е 2,39 км
2
. 

В предлаганото разширение на концесионната площ няма заведени запаси. То ще служи за 

осигуряване на оптималното изземване на запасите на находище „Чала”. При това няма да има 

промяна в начина (изцяло подземен) и капацитета на добив от рудника, съответно количеството на 

отбитата минна маса от 200 тона/денонощие ще се запази, както ще остане същото и количеството на 

образуваните минни отпадъци от 59 тона/денонощие. Няма да се изграждат нови съоръжения за 

съхраняване на минните отпадъци. Предлаганата концесионна площ е за 5.93 км
2 
. 

В предлаганата концесионна площ са включени следните съществуващи съоръжения и 

терени към тях: 

А/Промишлена площадка на тр.10 хор. 574, с изградена инфраструктура, която включва: 

административно-битова сграда, бункерно стопанство, компресорно стопанство, бетонна комплектна 

трансформаторна подстанция (БКТП), ремонтно-механична работилница, отвално стопанство и др.  

Б/Част от сервитутната площ на електропровод 20 KV, с дължина 2.0 км, собственост на 

"Горубсо - Кърджали" АД, захранващ рудник “Чала” от подстанция в с. Горно Брястово. 

В/Площите на съществуващите пътни връзки към основните разкриващи и извозни изработки 

– травербани №№ 1, 7, 10 и галерия № 20.  
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В предлаганата концесионна площ са включени и терени за следните нови съпътстващи 

съоръжения и инфраструктура: 

А/Изграждане на капитална вентилационна изработка, с площ 20 м
2
.  

Б/Възстановяване на два съществуващи горски пътя (наричани нови пътни връзки), с обща дължина 230 

м и с обща площ 690 м
2
.  

 

В/Прокарване на две нови разкриващи минни изработки и устия към  тях, всяка със сечение от  7.1 м
2
.  

Г/200 метрова предпазна берма около граничния контур на запасите, с цел осигуряване на 

безопасността на хора и животни, преминаващи в близост до границите на концесионната площ. Това се налага 

тъй като при навлизане на добивните работи в дълбочина, е възможно да се появят движения на скалите около 

иззетите пространства. Предназначението на бермата е да служи като буферна зона, единствено с предпазна 

цел. Върху нея няма да се извършват никакви дейности, както и няма да се изграждат никакви съоръжения. 

Площта, която ще заемат новите обекти е общо 724,2 м
2
, което е пренебрежимо малко спрямо 

предлаганата концесионна площ. Целта е да се осигури безопасно и пълно изземване на природното богатство, с 

минимално засягане на защитените територии и зона. Няма да се изграждат нови съоръжения за съхранение на 

минни отпадъци (отвали).  

 

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР 

на чупките на граничния контур на предлаганата концесионна площ на 

находище ЧАЛА 

Координатна система 1970 година 
№ Х У 

1 4576030 9405180 

2 4576030 9406440 

3 4576400 9406440 

4 4576400 9406765 

5 4577225 9406765 

6 4577225 9409060 

7 4576285 9409060 

8 4576285 9408660 

9 4575000 9408660 

10 4575000 9407680 

11 4575075 9407680 

12 4575075 9407007 

13 4575200 9407007 

14 4575200 9405180 

 
Външния контур на предлаганата разширена концесионна площ се намира на следните отстояния по 

права въздушна линия до най-близките населени места: 

 до с. Спахиево - 160 м 

 до с. Горно Брястово – 500м 

 до с. Минерални бани - 800 м 
Инвестиционното предложение се разглежда като изменение на основната дейност на 

дружеството за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди от 

находище „Чала”, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, 

като същото попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т.2,б) и 

подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и 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., изм. и доп. с Постановление № 227 от 7 октомври 2010г.), 

инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост и същата е 

проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото 

решение.  
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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: 

 

 Настоящото инвестиционно предложение е пряко свързано с добива на подземни 

природни богатства – оловно – цинкови и златосъдържащи руди от находище "ЧАЛА" – 

област Хасково. В предлаганото разширение на концесионната площ няма заведени 

запаси. То ще служи за осигуряване на оптималното изземване на запасите на находище 

„Чала”. С него не се предвижда промяна в съществуващата дейност или нова такава, която 

да не е извършвана от „Горубсо – Кърджали“ АД до момента, в рамките на дадената 

концесия. Няма да се изграждат нови съоръжения за съхраняване на минните отпадъци. По 

настоящем общата концесионна площ е 2,39 км
2
, като собствеността е предимно частна и 

общинска. Предлаганата концесионна площ е за 5.93 км
2
. 

 Предвижданото разширение на концесионната площ не изисква изграждане на нова или 

промяна на съществуващата национална пътна инфраструктура. Ще бъдат възстановени два 

съществуващи горски пътя (наричани нови пътни връзки), с обща дължина 230 м и с обща площ 

690 м
2
. Новите пътни връзки ще бъдат възстановени само чрез подравняване с булдозер и 

засипване с чакъл на неравностите. Не се предвижда полагането на трайна пътна настилка, 

като асфалт. 

 От дейностите, предвидени с инвестиционното предложение не се емитират замърсители, 

които биха могли да повлияят по някакъв начин на качеството на атмосферния въздух в 

района, а още по-малко на атмосферата. Единствените очаквани въздействия са от 

двигателите с вътрешно горене, при изграждане на елементите на предложението. Тези 

въздействия са временни, напълно обратими и без кумулативен ефект. 

 Инвестиционното намерение не е свързано с водоползване, корекции на реки, изграждане 

на хидротехнически съоръжения и др. От дейностите, предвидени с инвестиционното 

предложение, не се образуват отпадъчни води и не се емитират замърсители, които биха 

могли да повлияят на количеството и на качеството на повърхностните и подземните 

водни обекти. 

 Увеличаването на концесионната площ не е свързано с предизвикване на замърсяване на 

почвата и земните недра. Инвестиционното намерение включва отнемане на 

пренебрежимо малко количество хумусен почвен слой – на площ от общо 34,2 м
2
. (за 

изграждане на капитална вентилационна изработка - 20 м
2
 и за прокарване на две нови 

разкриващи минни изработки и устия към тях, всяка със сечение от 7.1 м
2
) и изкопни работи за 

достигане на необходимата дълбочина.  

 На ограничена част от територията на концесията, в близост до съоръженията, е възможно 

да се получат локални разливи от нефтопродукти при аварийни ситуации на транспортната 

техника.  

 По време на строителството за вентилационната шахта и разкриващите минни изработки, 

като укрепващи строителни материали, ще се използват стоманена арматура, бетон, 

стоманени тръби и профили. За строителната техника ще се използват горива. Не се 

предвижда да се използват природни ресурси като вода, енергийни ресурси и биоресурси. 

 Не се предвижда генериране на нови видове отпадъци. Дружеството ще прилага 

утвърдената практика за съответните потоци отпадъци – в съответствие със Закона за 

управление на отпадъците или със ЗПБ. Фирмената програма за управление на отпадъците 

е утвърдена с Решение с изх. № 20/08.02.2010 г. на директора на РИОСВ – Хасково. 

Планът за управление на минните отпадъци (ПУМО) е утвърден от министъра на околната 

среда и водите с писмо изх. № 26-00-1/22.02.2010 г. Не се очаква образуването на 

строителни отпадъци. 

 В резултат от реализирането на инвестиционното предложение, отчитайки ограничения 

обхват на дейностите, които ще се извършат, не се очакват замърсявания и нарушаване на 

качеството на околната среда, както и специфични въздействия върху компонентите и 

факторите й, които да доведат до дискомфорт. 
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 За извършваната добивна дейност Дружеството е разработило организационно-технически 

мероприятия и система за организация на персонала с цел предотвратяване на големи 

аварии и ограничаване на последствията от тях, за опазване живота и здравето на хората и 

опазване на околната среда. с увеличаването на концесионната площ не се създават 

предпоставки за възникване на инциденти, свързани със замърсяване на околната среда. С 

въвеждането на 200 метрова предпазна берма около граничния контур на запасите, се 

осигурява безопасността на хората и животните, преминаващи в близост до границите на 

концесионната площ. 

  

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: 

 

 Находище „Чала” е разположено в землището на с. Брястово, с. Спахиево и с. Сърница, общ. 

Минерални бани, област Хасково. Намира се на 5 км югозападно от асфалтовия път, свързващ 

с. Минерални бани и Кърджали, от който отстои на 40 км. 

 Осъществяваната дейност е за подземен добив на природни богатства. Поради това 

използваните на повърхността съоръжения са със значително по-малка площ от 

концесионната. За площта на находището е издаден акт № 494/ 27.04.1999г. за изключителна 

държавна собственост. Правата и режима за ползване на земите от разширената концесионна 

площ могат да бъдат определени след предоставянето на концесията на „Горубсо – Кърджали“ 

АД.  

 Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху 

земеползването, както в рамките на концесионната площ, така и в съседните територии. То не 

изисква промяна в предназначението на земите. За бъдещото развитие и планове за ползване 

на съседните земи не са известни конкретни данни. След реализацията на инвестиционното 

предложение е възможно ново зониране на територията, с оглед прилагане на конкретни 

изисквания на концесионния договор, които към момента не са известни.  

 Реализацията на инвестиционното предложение няма да увреди средата в съседните 

територии и да наложи регенерация. Ще се извърши регенерация (възстановяване) на 

съоръженията за минни отпадъци, след приключване на дейностите по концесията и 

изчерпване на природното богатство. 

Единствено не могат да бъдат регенерирани иззетите метални полезни изкопаеми – 

златосъдържащи руди 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

 
Предлаганото разширение на концесионната площ, предмет на настоящото инвестиционно 

предложение попада изцяло върху на защитена зона “Родопи-Средни” BG0001031, определена за 

опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение №661/16.10.2007г. Площта, която ще 

заемат новите обекти е общо 0, 724 дка, което е пренебрежимо малко спрямо предлаганата концесионна площ. 

От тях 690 м
2
 са за възстановяване на два съществуващи горски пътя, което ще се осъществи чрез 

подравняване с булдозер и засипване с чакъл на неравностите. Изсичане на храсти и дървета няма да 

се налага, тъй като ширината е достатъчна за преминаване на обслужващата техника. Спрямо 

защитената зона, чиято площ е 1,548,455.26 дка, процентът на засягане е нищожно малък. 

Предпазната берма е площен буфер, в повърхността на който няма да се извършват абсолютно 

никакви дейности и никакво строителство. Това е една териториална бариера за безопасност. В 

земните недра, под бермата, няма да се извършват добивни дейности, съответно няма да има и празни 

пространства, които да предизвикат движение на повърхността. Така, с исканото разширяване на 

концесионната площ, ще се осигури безопасността на хората и животните. 

Предвид гореизложеното, преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от 

съществено отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ „Родопи Средни” BG 0001031 за опазване на 

природните местообитания, поради следните мотиви: 

 реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на целостта, 

структурата и функциите на защитената зона, тъй като вероятността да се засегнат 

местообитания и видове е пренебрежимо малка; 
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 разширяването на концесионната площ няма да доведе до фрагментиране, унищожаване, 

увреждане или директна загуба на местообитания и значителни индиректни въздействия 

върху животинските видове, предмет на опазване в зоната; 

 не се очаква пряко и косвено отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона; 

 от дейностите и съоръженията, включени в предложението, не се отделят емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух, водите и почвите, които биха могли да доведат до косвено 

унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, до 

изменения в числеността на популациите на видовете, предмет на опазване в зоната; 

 с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква промяна в нивата на 

генерираните шум и вибрации на промишлената площадка, обслужваща рудника и близките 

територии;  

 различните по вид и количества генерирани отпадъци не внасят никаква промяна спрямо 

утвърдените практики, за които фирмата има съответните програми за управление. Няма да 

има промяна във вида и начина на третиране на генерираните отпадъци от дейността на 

дружеството, при тези условия не се очаква значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитената зона.  

 В границите на находище „Чала” попадат ЗМ „Аида” (Заповед № РД-549/07.05.2003г. на 

МОСВ), ПЗ „Находище на божур и момина сълза” (Заповед № 415/12.06.1979г. на КОПС при 

МС) и ПЗ „Огледната скала” (Заповед № РД-551/07.05.2003г. на МОСВ), като предлаганото 

разширение не попада в защитени територии по ЗЗТ. 

 
IV Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на намерението, е 

ограничен и локален, в рамките на разширената концесионна площ.  

 Въздействията могат да се определят като постоянни, ежедневни, продължителни - за времето 

на концесията и обратими.  

 Вероятността от поява на отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на 

околната среда може да се определи като нищожно малка, тъй като предлаганата дейност е 

твърде ограничена и не е източник на емисии на вредни вещества. 

 За инвестиционното предложение е направена писмена консултация с РЗИ Хасково, във 

връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 б от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. Съгласно 

тяхно становище (на РЗИ Хасково) при реализиране на инвестиционното предложение не се 

предполага риск за човешкото здраве, при спазване на поставените по-долу условия.   

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, не 

е свързано с емисии във въздуха, водите и почвите.  

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:  

 

Възложителят е уведомил за намерението си община Минерални бани и кметствата на селата 

Брястово, Спахиево, Сърница с писмо изх. № 155/16.02.2012г. Засегнатото население е 

уведомено, чрез обява на таблата в общината и кметствата. Към момента на представяне на 

документацията в РИОСВ не са изразени устно или депозирани писмено възражения и 

становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.  

 

 
 

И ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 
 

1. В предлаганото разширение на концесионната площ да не се извършват никакви добивни дейности. 

2. Извозването на суровината да се осъществявя без увеличаване на интензивността на движение и по 

използваните до момента маршрути. 
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3. Извозването на суровината да се съобрази с условията и режимите, съгласно Наредба № 6 от 26 

юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум и на вредните 

ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006г.).  

 

 
  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 РИОСВ Хасково 

 

 

 

Дата: 31.05.2012г. 


