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РЕШЕНИЕ № ХА - 35 - ОС / 2014 г. 
 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 и преходните и 

заключителни разпоредби §4 (3)  от Наредбата 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., 

посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), във връзка с чл.6а от същата и представената  писмена 

документация от възложителя с Вх.№ ПД-515/17.12.2014г.   

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам цялостен работен проект за добив и първична преработка на варовици за 

строителни материали от находище „Юрт дере“, участък Калцит, в землището на гр. 

Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково. 

Местоположение: координатна система 1970г. 

№ Х [m] У[m] 

1 4591197.1 9431951.0 

2 4591132.2 9432092.0 

3 4590879.0 9432043.0 

4 4590823.0 9431940.0 

5 4590839.0 9431932.0 

6 4590870.6 9431834.1 

7 4590938.6 9431835.0 

8 4590947.9 9431836.9 

9 4591004.3 9431917.6 

10 4590995.0 9431923.5 

11 4590986.9 9431930.9 

12 4590981.5 9431944.1 

13 4590986.8 9431960.9 

14 4590999.6 9431978.2 

15 4591025.2 9431988.3 

16 4591078.9 9431989.0 

17 4591106.8 9431988.1 

18 4591118.6 9431984.8 

19 4591129.3 9431973.8 

20 4591060.6 9431975.5 

21 4591090.1 9431950.5 

 

Възложител: „Калцит” ООД, гр.Димитровград, ул.”Цар Симеон”№11, ЕИК 836145354 

 

Обща информация за инвестиционното предложение: 

С Уведомление с Вх.№ ПД-515/17.12.2014г. на РИОСВ-Хасково, „Калцит” ООД внася да 

съгласуване: 

1. Цялостен работен проект за добив и първична преработка на варовици за строителни 

материали от находище „Юрт дере“, участък Калцит, в землището на гр. Димитровград, общ. 

Димитровград, обл. Хасково; 

2. Цялостен работен проект за добив и първична преработка на варовици за строителни 

материали от находище „Юрт дере“, участък Калцит, в землището на гр. Димитровград, общ. 

Димитровград, обл. Хасково, Част II “Рекултивация, консервация или ликвидация“ ; 



3. План за управление на минните отпадъци генерирани от експлотацията на находище за добив 

и първична преработка на варовици за строителни материали от находище „Юрт дере“, участък 

Калцит, в землището на гр. Димитровград, общ. Димитровград; 

4. Годишен работен проект за добив и първична преработка на варовици за строителни 

материали от находище „Юрт дере“, участък Калцит, в землището на гр. Димитровград, общ. 

Димитровград, обл. Хасково. 

С Решение № 446/02.07.2014г. на МС за срок от 35г. находище „Юрт дере”, участък Калцит е 

отдаден за концесия на „Калцит” ООД. Подписан е договор за предоставяне на концесия за 

добив и първична преработка на подземни богатства, строителни материали- варовици. 

Съгласно Договора продължаването на добива от находище „Юрт дере” ще се осъществи след 

влизане в сила на оценка за съвместимост на инвестиционното предложение, издадено по реда 

на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. 

За находище „Юрт дере“, участък Калцит, в землището на гр. Димитровград, общ. 

Димитровград, обл. Хасково, с площ от 49,50 дка. с възложител „Калцит“  ООД, на 

инвестиционното предложение и страна по концесиония договор е постановено Решение по 

ОВОС № 1-1/2000г. с което се разрешава реализацията на проекта.  

Разработването на кариерата ще става по открит способ, с употребата на взривни материали. 

Дейностите включват: разкриване на кариера и оформяне на добивни стъпала; пробивно-

взривни работи; изземване и първична преработка на добития варовик; натрошаване; 

депониране на добития варовик в западната част на концесионната площ. Разработени са 

проект за “Рекултивация, консервация или ликвидация“ и план за управление на минните 

отпадъци генерирани от експлотацията на находището. 

Съгласно представената информация, площите на инвестиционното предложение не попадат в 

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

Съгласно внесената информация и направена справка беше установено, че площите, върху 

които се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до концесионната площ (приблизително 1500 м) 

е разположена защитена зона BG0000578 „Марица”, приета от МС с Решение № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС, ДВ бр.91/2002г., изм. и доп., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм., бр. 

38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.), представените ни за съгласуване по горе цитирани 

проекти обхващат цялата концесионна площ разгледана в доклада по ОВОС с издадено 

Решение по ОВОС № 1-1/2000г. В тази връзка като имаме предвид приключилата процедура по 

реда на глава шеста от ЗООС, намираме за целесъобразно да бъде допуснато прилагането на 

разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ЗООС за Цялостен работен проект за добив и първична 

преработка на варовици за строителни материали от находище „Юрт дере“, участък Калцит, в 

землището на гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, т.е да бъде проведена една 

от изискващите се оценки по реда на глава шеста от ЗООС. 

Във връзка с горното и допускането на прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС потвърждаваме, 

че за цялостния работен проект не се изисква извършването на самостоятелна процедура по 

екологична оценка, както и процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. За 

последващото одобряване на този проект, който напълно съвпада по обхват и предмета на 

инвестиционното предложение, може да се приеме като достатъчно постановеното от 

Директора на РИОСВ Хасково Решение по ОВОС № 1-1/2000г.  

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

настоящото инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в разпоредбите на 

§4, (3) от Наредбата по ОС и подлежи на оценка съвместимост по реда на Глава ІІ от същата 

Наредба. 



Съгласуването на цялостния работен проект за добив и първична преработка на варовици за 

строителни материали от находище „Юрт дере“, участък Калцит, в землището на гр. 

Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково 

 
МОТИВИ: 

1. Предвид местоположението на инвестиционното предложение, при реализирането му не се 

очаква увреждане и/или унищожаване на природни местообитания предмет на опазване в 

близко разположената защитена зона BG0000578 „Марица”. 

2. Площите, върху които се извършват добивните дейности не представляват местообитания за 

размножаване, хранене и укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в близко 

разположената защитената зона. 

3. Местоположението на инвестиционното предложение е такова, че реализацията му не може 

да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на най- близко разположената защитена 

зона, както и да доведе до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното 

състояние и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване 

в зоната. 

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко 

разположената защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до 

момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

5. Генерираните при реализация на инвестиционното предложение, вид и количества шум, 

емисии и отпадъци няма да надвишават значително същите съм момента, поради което не се 

очаква значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на 

безпокойство върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитената зона. 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 

възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- дневен срок след настъпване 

на измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните лица 

носят административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното разнообразие. 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора 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. 

 Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен 

срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на МОСВ или 

Административен съд Хасково. 

 

Дата: 19.12.2014 г.  

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 


