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РЕШЕНИЕ № ХА -04 - ОС / 2016 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 и чл. 18, ал. 1 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, т.2 от същата и представената от възложителя писмена 

документация с Вх.№ ПД-776/22.12.2015г.  

 

Р Е Ш И Х: 
 

Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на площадка за производство на 

дървени въглища по закрит способ в имот № 027033, площ 5,00 дка, НТП нива в землището 

на с.Златоустово, общ.Маджарово, което няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни и 

техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 

2000. 

Местоположение: имот № 027033, площ 5,00 дка, НТП нива в землището на с.Златоустово, 

общ.Маджарово 

Възложител: Кромлех ЕООД, ЕИК 126642326, адрес: ул. Васил Априлов №2, вх.Б, ет.3, 

ап.19, гр.Кърджали 

Обща информация за инвестиционното предложение:  

След преглед на постъпилата информация се установи, че възложителят предвижда 

изграждане на площадка за производство на дървени въглища по закрит способ в имот № 

027033, площ 5,00 дка, НТП нива в землището на с.Златоустово, общ.Маджарово. След 

разработване на ПУП за промяна предназначението на земята ще започне реализация на 

инвестиционното предложение. Инсталацията е ситуирана в имот 027033 и представлява 

промишленаи пещи с периодично или непрекъснато действие за производство на дървени 

въглища, без достъп на въздух до овъгляваната суровина. При този тип производство 

овъгляваната суровина се поставя в метален контейнер, който се нагрява отвън от горещите 

газове, получени от изгарянето на дървесина или пиролизни газове. Металните контейнери 

се поставят в камери, снабдени с херметични врати за зареждане и изваждане. Паро-газовата 

смес напуска съоръжението през отвор и тръба, разположени в задната част на камерата - 

комини. Инсталацията е изработена от стоманени листове и е монтирана в корпус с 

огнеупорна изолация. По границата на имота е предвидена ограда, изпълнена от 

стоманобетонови колони и телена мрежа. Достъпът до имота ще се осъществява от полски 

път, граничещ с имота, собственост на община Маджарово. Предвидените изкопни работи са 

за фундаменти и количеството изкопани земни маси ще се използва за обратен насип. 

Генерираните отпадъци по време на експлоатацията и строителството ще са характерните 

тип и количество за този род дейност и ще се депонират съгласно норматива. При така 

описаната инвестиционна инициатива не се очаква образуване и третиране на отпадъчни 

води по време на строителството и експлоатацията на обекта. 



 

Параметри, капацитивни и експлоатационни характеристики на инсталацията: 

- За производство на 1 тон дървени въглища са необходими 7,0-7,5 м3 дървесина; 

- Инсталацията може да работи на непрекъснат /24-часов/ цикъл или на смени; 

- Инсталацията позволява управление на качеството на въглищата относно съдържанието 

на въглерод /пазарът допуска ниво на въглерода 75%; 

- Влажността на дървесината няма значение; 

- При пилетиране или производство на екобрикети инсталацията може да се използва за 

подобряване на калоричността на продукта. 

Производителност: 

- При непрекъснат цикъл /24 ч./ на работа производителността на инсталацията при дъб 

или габър, при наличие на две камери и обем на металните контейнери-1,6-1,7 м3 всяка, е 

1000-1200 кг/ден първокачествени дървени въглища; 

- При едносменна работа /12 ч./ производителността за месец е между 20 и 40 тона готов 

продукт. 

След преглед на внесеното по чл.10 от Наредбата за ОС уведомление и направена справка 

беше установено, че имотът предмет на инвестиционното предложение попада в обхвата на  

защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, 

приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. Част от имота, предмет на инвестиционното 

предложение вероятно представлява местообитание 6220 Псевдостепи с житни и 

едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea. 

Съгласно представената информация, площта на инвестиционното предложение не попада в 

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

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на 

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

чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата по ОС и подлежи на оценка съвместимост по реда на Глава ІІ от 

същата Наредба.  

Инвестиционното предложение за производство на дървени въглища предвид неговата 

същност не се отнася към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и няма основание да бъде провеждана процедура по 

Глава шеста от ЗООС.  

Съгласуването на инвестиционно предложение за изграждане на площадка за производство 

на дървени въглища по закрит способ в имот № 027033, площ 5,00 дка, НТП нива в 

землището на с.Златоустово, общ.Маджарово се основава на следните 

 

МОТИВИ: 

1. Предвид малката площ, която ще бъде усвоена, спрямо площта на местообитание 6220 

Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea в защитената 

зона, както и че имотът, предмет на инвестиционното предложение е граничен за зоната, 

няма вероятност от значително увреждане и фрагментиране на природното местообитание. 

2. Предвид местоположението на имота, не се очаква реализацията на инвестиционното 

предложение да доведе до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 

предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.  

3. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е с местоположение, което не 

предполага влошаване качествата на местообитания за размножаване, хранене и укритие 

и/или миграция на видове предмет на опазване в защитената зона. 

4. Предвид местоположението на имота, не се очаква значително увеличаване на 

безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитената зона. 



 

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

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

защитената зона, в която попада, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до 

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

характер. 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се 

съгласува при спазване на следните 

 

УСЛОВИЯ: 
 

1. Да не се допуска трайно депониране на генерираните строителни и други отпадъци в 

защитената зона, същите де се извозват до съответните депа. 

2. Да не се допуска изграждане на нови технологични пътища и помощни площадки извън 

границите на имота, предмет на инвестиционното предложение. 

 

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. 

Съгласно чл.31, ал.23 от Закона за биологичното разнообразие, решението за преценяване на 

вероятната степен на отрицателно въздействие губи правно действие, ако в продължение на 5 години 

от датата от издаването му възложителят не започне действия по осъществяването на проекта или 

инвестиционното предложение или по одобряване на плана или програмата. 

 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: 15.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 

 
 


