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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 97 - ПР / 2013г. 
 

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 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, 
ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във 
връзка с ал. 3 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 
по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по 
ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от РЗИ –Кърджали 

 

Р Е Ш И Х  
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Добив на 
скален блок от находище „Роза” с обща площ на концесията 66,6 дка, намиращо се в землището на с.Брежана, 
кметство Търновци, общ. Джебел, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 
Възложител: „АНДЕЗИТ”ООД  
 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда добив на подземни богатства – туфи в площ „Роза”, общ.Джебел 
подходящ за скалооблицовъчни материали. Съгласно разрешително № 240 от 18.05.2013г. на МИЕТ, предвидените 
по утвърденият от МИЕТ проект геологопроучвателни работи в проучвателна площ „Роза”, общ. Джебел са 
установени наличието на запаси от туфи, годни за добив на скален блок, подходящ за скалооблицовъчни 
материали. „АНДЕЗИТ”ООД възнамерява да кандидатства за получаване на търговско откритие и право на 
концесия  за добив на скален блок за производство на скалооблицовъчни материали. Изготвен е геоложки доклад и 
са утвърдени запаси от 35309 м2. Разработването на кариерата за добив на подземни богатства – туфи ще бъде със 
средна годишна производителност 500÷1000 м3 скален блок. Технологията за разработване на находище „Роза” е 
обвързана с минно-геоложките и минно-техническите условия на залягане и начинът на разкриване на суровината. 
Предвидено е на кариерата да се добива скален блок без допълнителна обработка до облицовъчни плочи. 
Добивните работи ще се изпълняват на стъпала с височина 2-4 м. 
Основни процеси, които ще се използват при добива на скален блок, ще бъдат рязане от масива чрез верижен 
трион тип „Kortman ST 30 VH” и машина „Bikoma 1000 Fast” за рязане с диамантено въже. Добитият скален блок ще 
се извозва с автотранспорт до клиентите или цеховете за производство на скалооблицовъчни плочи.  
Общата площ на концесията ще бъде 66,6 дка ( 35 дка за добив и около 31 дка за обслужващи площадки). Ще се 
ползват съществуващите пътища и инфраструктура. Разкривката, представляваща почвени материали ще се 
изземва с универсален булдозер и ще се складира на временно депо, извън границите на контура на запасите, но в 
рамките на концесионната площ. Депонираните почвени материали ще бъдат използвани впоследствие при 
рекултивационните мероприятия. 
Съгласно предоставената информация, инвестиционното намерение не попада в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии разнообразие, както и в обхвата на защитени зони от екологичната 
мрежа Натура 2000. Най- близко до имота е разположена защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” (на 
приблизително 15000 м), приета от МС с Решение № 811/16.10.2010г. за опазване на природните местообитания.  
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Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горецитираната защитена зона по реда 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.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. След преглед на предоставената документация и на 
основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според коята инвестиционното предложение за: Добив на скален 
блок от находище „Роза” с обща площ на концесията 66,6 дка, намиращо се в землището на с.Брежана, кметство 
Търновци, общ. Джебел, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популация и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близките защитените зони. 
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 2, a) на ЗООС и на основание чл. 93, 
ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена с 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. Инвестиционното предложение предвижда добив на подземни богатства – туфи подходящ за 
скалооблицовъчни материали от находище „Роза”, в землището на с.Брежана, кметство Търновци, община 
Джебел. Съгласно разрешително № 240 от 18.05.2013г. на МИЕТ, предвидените по утвърденият от МИЕТ 
проект геологопроучвателни работи в проучвателна площ „Роза”, общ. Джебел са установени наличието на 
запаси от туфи, годни за добив на скален блок, подходящ за скалооблицовъчни материали. 

2. Технологията за разработване на находище „Роза” е обвързана с минно-геоложките и минно-техническите 
условия на залягане и начинът на разкриване на суровината. Предвидено е на кариерата да се добива 
скален блок без допълнителна обработка до облицовъчни плочи. Добивните работи ще се изпълняват на 
стъпала с височина 2-4 м. 

3. Основни процеси, които ще се използват при добива на скален блок, ще бъдат рязане от масива чрез 
верижен трион тип „Kortman ST 30 VH” и машина „Bikoma 1000 Fast” за рязане с диамантено въже. 
Добитите блокове ще се товарят на автомобили на обособени за целта площадки в рамките на 
концесионната площ. На територията на обекта няма да се извършват други дейности освен добива на 
скален блок. В този си вид той ще се извозва от обекта и доставя до съответните клиенти в региона на 
страната или евентуално в чужбина. 

4. Общата площ на концесията ще бъде 66,6 дка ( 35 дка за добив и около 31 дка за обслужващи площадки). 
Ще се ползват съществуващите пътища и инфраструктура. Разкривката, представляваща почвени 
материали ще се изземва с универсален булдозер и ще се складира на временно депо, извън границите на 
контура на запасите, но в рамките на концесионната площ. Депонираните почвени материали ще бъдат 
използвани впоследствие при рекултивационните мероприятия. 

5. Съществуващата пътна инфраструктура е напълно достатъчна за обезпечаване на транспортните 
дейности, свързани с инвестиционното предложение. Минаващият непосредствено до находището 
междуселски чакълиран път на места ще бъде подравнен и оформен, което ще е от полза и за местното 
население. В концесионната площ периодично ще се оформят временни вътрешнокариерни технологични 
пътища с дължина 100-200 м. 

6. Контурът на кариерата е обусловен от: Минно-техническите условия на кариерата, спазване на 
експлоатационните условия – направленията на работните фронтове и забои с цел максимално извличане 
на суровината, минимални по обем допълнителни разкривно-разрезни траншеи. 

7. Ще бъде разработен проект за поетапна рекултивация, който ще бъде съобразен с последователността на 
добива. 

8. Замърсяването на атмосферния въздух в находището ще произтича от технологията на добивните работи- 
сондиране, взривяване, изземване на добитата суровина, товарене в авто- самосвали и извозване, което 
предполага отделянето на нетоксичен прах. Основните вредни вещества, които ще се отделят при 
взривяването са следните газове: въглероден двуокис, въглероден окис, азотни оксиди, сероводород. 
Разреждането на тези газове до безопасна концентрация е гарантирано, имайки впредвид минималните им 
количества, откритостта на находището и духащите преобладаващо северни и северозападни ветрове.  

9. Съгласно Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци (обн. ДВ. бр. 10 от 6 
февруари 2009г.), в РИОСВ – Хасково е представен план за управление на минните отпадъци. 
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10. При  експлоатацията на обекта опасността от инциденти ще бъде минимална. 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. Те са 
свързани с правилата, осигуряващи безопасна и безаварийна работа при разработването на находища с 
открит характер, съгласно Правилника за безопасност на труда /1996 г./, Кодекса на труда и други 
действащи инструкции. Ще бъде изготвен авариен план, съдържащ планирани действия, мерки и средства 
за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни ситуации, съгласуван с Областно 
управление „Пожарна безопасност и защита на населението". 

 
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. Находището се намира в землището на с.Брежана, кметство Търновци, община Джебел. Обхваща изцяло 
или частично поземлени имоти № 0000015000, №0000020500, №0000020800,  №0000014800, 
№0000020700, №0000020600, стопанисвани от Общината, и ПИ 0000020500, ПИ 0000020400, ПИ 
0000020200 – държавна частна собственост. 

2. Находище “Роза” е разположено на 6 km западно от гр. Джебел, на 1 km южно от с. Щерна и на 1,5 km от с. 
Воденичарско. В административно отношение площта попада в землището на с. Брежана, община Джебел, 
област Кърджали. 

Таблица 1 концесионен контур находище Роза 

No X [m] Y [m] 

1 4 530 164,710 9 399 895,690 

2 4 530 167,345 9 399 950,550 

3 4 530 026,875 9 400 098,600 

4 4 529 985,005 9 400 099,720 

5 4 529 929,080 9 400 093,625 

6 4 529 873,830 9 400 019,265 

7 4 529 872,645 9 399 821,155 

8 4 529 950,385 9 399 779,325 

3. Съгласно чл. 37, ал. 1 ЗПБ, концесионната площ включва площта, покриваща находището и всички площи, 
необходими за осъществяването на дейността по концесията. За пълноценното оползотворяване на 
утвърдените геоложки запаси, а също така и с цел, осигуряване на технологично необходимите терени за 
експлоатация на находището, се предлага освен площта на находището, в концесионната площ да се 
включат и следните площи: 

4. За външни насипища на технологични отпадъци от добива и преработката; 
5. За разполагане на промишлена площадка, пътни връзки и обслужващи дейности; 
6. Ивица със средна широчина 25 м. около външния контур на геоложките запаси – за оформяне на откосите и 

предпазен сервитут около бордовете на кариерата; 
7. Регистър с координати на граничните точки на запасите са както следва: 

Таблица 2 

№ по ред № на точката “Х” “У” “Н” 

1 ПТ 1 4530022.1 9399826.3 586.00 

2 ПТ 2 4530034.1 9399828.9 586.00 

3 ПТ 3 4530065.7 9399850.2 586.31 

4 ПТ 4 4530089.4 9399873.8 587.00 

5 ПТ 5 4530114.3 9399890.5 586.22 

6 ПТ 6 4530139.2 9399908.6 585.45 

7 ПТ 7 4530147.0 9399937.3 580.90 

8 ПТ 8 4530135.9 9399953.4 582.90 
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№ по ред № на точката “Х” “У” “Н” 

9 ПТ 9 4530120.0 9399955.0 588.79 

10 ПТ 10 4530094.2 9400001.3 595.73 

11 ПТ 11 4530067.9 9400039.7 600.88 

12 ПТ 12 4530015.4 9400077.4 601.00 

13 ПТ 13 4529967.9 9400046.1 595.14 

14 ПТ 14 4529951.3 9400048.1 594.52 

15 ПТ 16 4529942.9 9400015.4 586.00 

16 ПТ 17 4529925.8 9400013.3 578.70 

17 ПТ 18 4529926.5 9399919.9 565.30 

18 ПТ 19 4529944.5 9399904.6 569.00 

19 ПТ 20 4529973.5 9399856.4 577.11 

20 ПТ 21 4530000.8 9399833.6 583.00 

 

8. Възложителят ще се ограничи за работа върху концесионна площ само в рамките на площ от 66,6 дка. 
съвпадаща с площа на концесия на находище „ Роза “, като добивът се предвижда да бъде реализиран в 
продължение на 35 години в площите с изчислени запаси и ресурси от 35 309.8 m2 . 

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

1. Съгласно предоставената информация, инвестиционното намерение не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота е разположена защитена зона BG0001031 „Родопи 
Средни” (на приблизително 15000 м), приета от МС с Решение № 811/16.10.2010г. за опазване на 
природните местообитания. 

2. След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС и въз 
основа на чл. 15 и критериите по чл 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за Добив на скален блок от 
находище „Роза” с обща площ на концесията 66,6 дка, намиращо се в землището на с.Брежана, кметство 
Търновци, общ. Джебел, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в 
горецитираните защитени зони поради следните мотиви: 

 Не се очаква отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони и техните 
елементи. 

 Дейностите по ИП не засягат типове природни местообиния или местообитания на видове предмет на 
опазване в посочените защитени зони по НАТУРА 2000 и не предполагат отрицателно въздействие 
върху тях; 

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, 
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие по време на експлоатация на находище „Роза” е ограничен и 
локален в рамките на разглежданата концесионна площ от 66,6 дка., в землището на на с.Брежана, 
кметство Търновци, общ. Джебел, област Кърджали  

2. Съгласно писмо изх. № К-2674 #1/11.11.2013г. на Директора на Регионална здравна инспекция Кърджали, 
не се очаква възникване на риск за здравето на населението при реализация на инвестиционното 
предложение.  

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие. 
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 

4. Прякото въздействие върху елементите на околната среда е само върху концесионна площ – 66,6 дка. 
Върху тази площ ще има дълготрайно /до 35г/ отрицателно въздействие основно по отношение почви, 
растителност, ландшафт. След провеждане на плануваната рекултивация се очаква минимизиране на 
отрицателното въздействие с последващо, макар и дългосрочно, пълно възстановяване на нарушените 
терени. 
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на община Джебел и 

с.Брежана, кметство Търновци, а засегнатото население е уведомено, чрез обява на табло в община 
Джебел и кметство с.Брежана, кметство Търновц.  

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 
община Джебел в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. С писмо изх. № А-94-00-
1757/28.10.2013г. кметът на община Джебел информира за поставеното уведомление и в 
законоустановеният срок не са постъпили становища или възражения от заинтересованите лица. 

3. До подготовката на настоящото решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения 
срещу инвестиционното предложение.  

 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ 

 
1. Да се съгласуват с кмета на община Джебел маршрутите за транспортиране и извозване на добитите 

скални маси. 
2. По време на експлоатация на находището да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на 

емисиите на прахообрави вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране и транспорт на 
твърди прахообразни материали. 

 
 Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет, същото 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. 
 
 На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 своевременно, но не по-късно от 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. 
 
 На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата 
на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение. 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 

Дата: 20.11.2013г. 


