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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 7 - П/ 2013г. 
 

Процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 

за инвестиционнo предложениe: „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград”- находище Момчил е 

започнала с постъпване в РИОСВ Хасково на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-454/20.06.2013г., с 

възложител “Горубсо Кърджали”- АД гр. Кърджали. 

Постъпилата информация с Уведомлението е недостатъчна за определяне на приложимата процедура по Приложение № 1 

към чл. 92, т.1 или  Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 на ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.  

С писмо изх. № ПД-454/28.06.2013 на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС е поискано от възложителя в срок до 30.07.2013г, 

да изясни инвестиционното си предложение, като отстрани констатираните пропуски. Със същото писмо е изискано от “Горубсо 

Кърджали”- АД да уведоми компетентния орган за своето инвестиционно предложение по чл. 10 от Наредба 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, ДВ. бр.73/2007 г., изм. Дв. бр. 81 от 15 октомври 2010г.). 

С писмо вх. № ПД-557/30.07.2013г. възложителят “Горубсо Кърджали”- АД, е предоставил допълнителната информация. 

Предложението предвижда изграждане на рудник, като добитата руда, която се отнася към полиметалните златно - сребърни руди, 

ще се преработва в действащите мощности на Обогатителна фабрика без да се променя годишния и капацитет, съгласно 

издадените разрешителни. Предвижда се годишен добив от 80 хил. т/год. (40т/ч при 2 000 раб.часа/год).  

Въз основа на представената от възложителя информация и на направена справка се установи, че находище Момчил, в което 

се предвижда изграждане на рудник за добив на полиметални руди попада частично в обхвата на защитена зона BG0001032 

„Родопи Източни” приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. В южната част на 

находището (площта между точки 5, 6, 7, 8, 9, 10 от представения регистър с координати) попада значителна част от ЗМ 

„Рибино”, обявена със Заповед № РД-583/02.11.2000г. с цел опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване 

видове животни и растения, в т.ч. различни видове прилепи, както и за опазване на карстов ландшафт, включващ скални масиви, 

извори и пещери. Точка 6 от представения регистър с координати попада в площта на защитената местност. 

При проверка за допустимост по чл.39, ал. 2 от Наредбата за ОС, бе установено, че при предложените параметри 

реализацията на предвидените в инвестиционното предложение дейности противоречат на режима за опазване на ЗМ „Рибино”, 

определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването й. Съгласно т.3.2 от същата заповед в границите на 

защитената местност се забраняват кариерни дейности. 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства на основание чл. 2а, ал. 2 от Наредбата по ОВОС и чл. 39, 

ал. 2, във връзка с чл.13, ал. 1 от Наредба 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 (нов-ДВ, бр. 81 от 2010г.). 
 

РЕШИХ: 

 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ОС за инвестиционно предложение 

„Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград”- находище Момчил е започнала с постъпване в РИОСВ 

Хасково на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-454/20.06.2013г., с възложител “Горубсо Кърджали”- АД гр. 

Кърджали..  

 
Прекратяването на процедурата поради противоречие с режима на дейностите в ЗМ „Рибино”, определена със 

Заповед № РД-583/02.11.2000г. по чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии, не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган, след прецизиране на инвестиционното 
предложение. 

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 
 
Съгласувал: Директор Дирекция 
    Л. Дайновски 
 
Изготвил: главен експерт ОВОС и ЕО 
    Т. Атанасова 
 

 
Дата: 20.08.2013г. 


