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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 5 П/ 2014г. 
 

Инвестиционнo предложениe: „Усвояване на находище на подземни богатства - строителни 
материали – пясъци „Малката топола" в землищата на селата Дедец и Добромирци, община Кирково, 
област Кърджали”, е внесено Уведомление за инвестиционно предложение от „АСКОН" ООД през 
месец февруари 2014 г. в РИОСВ Хасково, заведено с вх. № ПД-65/12.02.2014г. 

Предвид разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, (обн. в ДВ бр. 
77/2002г.) инвестиционното предложение подлежи на процедура по реда на 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 (обн., ДВ, бр. 
73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) 

С писмо на РИОСВ Хасково (изх. № ПД-65/26.02.2014г.) “АСКОН” ООД е информиран, че в 
представената документация липсват доказателства за качествата му на «възложител на 
инвестиционно предложение» , по смисъла на § 1 т. 20 от допълнителните разпоредби на ЗООС 
(ЗООС, ДВ бр.91/2002г., изм. бр. 38 от 18.05.2012 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г.). 

За доказване качеството на възложител РИОСВ отправя запитване (изх. № ПД-65(3) 
/26.02.2014г.) до МИЕ, компетентен орган по Закона за подземните богадства (обн. ДВ, бр. 23/1999г.), 
във връзка с Решение № 782/02.12.2010 за търсене и проучване на подземни богатства. С писмо изх. 
№ 92-00-368/13.03.2014г. МИЕ потвърждава качеството на възложител на «АСКОН» ООД и 
уведомява РИОСВ, че удостоверението за търговско откритие ще бъде изготвено и предоставено 
съгласно чл. 21, ал. 7, т. 2 на ЗПБ, след решение да не се извършва ОВОС или положително 
решение по ОВОС на инвестиционното предложение. 

С вх. № ПД-65 (3)/06.03.2014г. е постъпило възражение от община Кирково, обл. Кърджали по 
отношение на уведомлението на „АСКОН" ООД, за инвестиционнoто предложениe: „Усвояване на 
находище на подземни богатства - строителни материали – пясъци „Малката топола" в землищата на 
селата Дедец и Добромирци, община Кирково, област Кърджали”. По твърдение на община Кирково 
предложената площ за усвояване „Малката топола“ в землищата на селата Дедец и Добромирци, 
община Кирково попада във вододайна зона, която осигурява вода за много населени места от общ. 
Кирково. Също така имот № 520, землище на с. Дедец посочен, като част от находището е 
разположена помпена станция, която осигурява вода за питейно – битово водоснабдяване на селата 
Бенковски, Веслец, дедец, Добромирци, Дрянова глава, Еровете, Загорски, Здравец, Каялоба, 
Първенеци, Козлево, Медевци, Могиляне, Мъглене, Мъженци, Пеевско, Първенци. Растник, Ягнево, 
Янино.  

Тъй като полученото възражение е от компетентноста на БДИБР-Пловдив, РИОСВ с писмо 
изх. № ПД-65/20.03.2014г. изисква становище по компетентност, като поставя срок за изразяване на 
същото 10 дни. Според становище на БДИБР-Пловдив (изх. № КД-04-107/02.04.2014 г), координатите 
на граничните точки от находище «Малката топола», попадат в границите на повърхностно водно 

тяло «р. Върбица и притоците от гр. Златоград до устие» с код  BG3AR400R07 и чувствителна 
зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от Закона за водите, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. В 
площа на инвестиционото предложение влиза поземлен имот (ПИ) № 000520 по картата на 
възстановената собственост (КВС) на село Дедец, общ. Кирково, в същият са разположени 2 броя 
шахтови кладенци, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Кърджали за битово 
водоснабдяване на селата Бенковски, Веслец, дедец, Добромирци, Дрянова глава, Еровете, 
Загорски, Здравец, Каялоба, Първенеци, Козлево, Медевци, Могиляне, Мъглене, Мъженци, Пеевско, 
Първенци. Растник, Ягнево, Янино. За двата водоизточника има издадено разрешително за 
водоснабдяване № 0349/06.06.2001г. В площа на ИП са включени и имоти с начин на трайно 
ползване – вътрешни реки, ПИ № 000936 по КВС на село Добромирци и НТП – водни течения за ПИ 
№ 000536 и ПИ № 000574 по КВС на с. Дедец. В становище изх. № КД-04-107/02.04.2014г е 

направено заключение: Инвестиционното предложение е недупостимо от гледна точка на ПУРБ на 
ИБР и постигане на целите на околната среда и ЗВ, поради следните причини: 

 В площа на находище „Малката топола“ попадат водни обекти по смисъла на Закона за 
водите;  
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 Съгласно чл. 143 от ЗВ - за защита от вредното въздействие на водите се забранява: 
(нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и 
крайбрежните заливаеми ивици, намаляването на проводимостта на речните легла, 
включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително, използването на 
речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси, извършването на строежи 
над покритите речни участъци, съхраняването или складирането на материали, които в 
значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения); 

 Съгласно утвърдения план за управление на речните басейни в Източнобеломорски 
район към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР – в Приложение № 7-6, мярка III, т. 12 има 
забрана за добив на инертни материали в близост до кладенци за питейно-битово 
водоснабдяване.  

 Също така следва да се има предвид и разпоредбата в чл. 1, ал. 3 от Закона за 
подземните богадства, съгласно която се забранява добив на подземни богадства в 
леглата на реките, прилежащите земи на реките и на водохранилищата и крайбрежните 
заливаеми ивици на реките. 

 
Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а от 

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., нов  ДВ. бр.3 от 
11 Януари 2011г.; изм. и доп. бр. 94 от 2012г.) 

 

РЕШИХ: 
 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ОС 
за инвестиционно предложение „Усвояване на находище на подземни богатства - строителни 
материали – пясъци „Малката топола" в землищата на селата Дедец и Добромирци, община Кирково, 
област Кърджали”, с възложител:  „АСКОН" ООД, град Смолян 

 

 

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: 09.04.2014г. 


