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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  

   Ми нис те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од ите  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 

 

 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за 

ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                               

ДВ бр. 3/2006г., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  
“Добив и първична преработка на метални полезни изкопаеми – медни руди от участък 

„Лиса могила”, находище „Асарел”, землище на гр. Панагюрище”, с възложител „Асарел-

Медет” АД, гр. Панагюрище 

 

с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД 
 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган  

по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда 

/ЗООС/(ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 

г.) и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ 

бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 3/2011г.) 

и чл.10, 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 11.09.2007г., приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Съгласно представената информация, възложителят има намерение за добив и първична 

преработка на метални полезни изкопаеми – медни руди от участък „Лиса могила”, землище на 

гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. 

Инвестиционното предложение, в частта му за добив на медни руди, ще бъде 

реализирано в района местността „Лиса могила”, на 850 м.н.в., на около 1 км южно от 

съществуващия рудник „Асарел”, землище на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. 

Пазарджик.  

Бъдещият рудник ще отстои на около 4 км северо-западно от гр. Панагюрище и на около 

4,5 км северо-източно от с. Оборище, общ. Панагюрище. 

Общата площ необходима за реализиране на инвестиционното предложение, 

включително площта за обслужващи дейности и инфраструктура, възлиза на 405, 933 дка. 

Проучените запаси възлизат на 16,306.7 хил. т. със средно съдържание 0,213% Cu.  

Тъй като запасите, намиращи се в участък „Лиса Могила” на находище „Асарел” ще се 

разработват с цел пълното изземане на рудите в находище „Асарел” (съгласно чл. 83, ал. 2, т. 2 

от ЗПБ), то новото находище ще се разработва като сателит на рудник „Асарел”. Това до 
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голяма степен обвързва, както периода на експлоатация, така и етапите на развитието му с тези 

на вече съществуващите такива на „Асарел-Медет” АД. 

Предвижда се добивът на медни руди от находище „Лиса могила” да се осъществява по 

класически открит способ чрез взривяване на минната маса, като технологията на добива ще 

бъде същата, която и до момента се използва за добив на медни руди от рудник „Асарел”. 

Така заявеното предложение, описано по-горе, следва да се счита за разширение на 

основната дейност на дружеството, по смисъла на т. 38 от Приложение № 1 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС), което самостоятелно достига критериите на т. 34 от 

Приложение № 1 на ЗООС и подлежи на задължителна оценка за въздействието върху 

околната среда (ОВОС), т.к. може да доведе до значително отрицателно въздействие 

върху околната среда. Компетентен орган за издаване на решението по ОВОС е директорът на 

РИОСВ-Пазарджик. 

Обръщаме Ви внимание, че в съответствие с чл. 82 ал. 2 на ЗООС, в оценката на 

инвестиционното предложение следва да се включат и всички дейности, свързани с неговото 

осъществяване, включително и необходимите им площи, които трябва да са включени в общата 

концесионна площ. 

Уведомяваме Ви, че е изискано становище по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС 

от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив (БД ИБР), относно 

допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения 

План за управление на речните басейни в Източнобеломорския район (ПУРБ на ИБР). 

Съобразено с полученото становище, при по-нататъшното процедиране по реда на глава шеста 

от ЗООС възложителят следва да има предвид и да съобрази, че инвестиционното предложение 

е допустимо, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане 

на добро състояние на водите, при следните условия: 

• Да не се допуска по-нататъшно замърсяване на подземното водно тяло и 

повърхностното водно тяло от дейността, в т.ч. да не се допуска дифузно замърсяване. 

• При спазване на чл. 143 от Закона за водите (ЗВ). 

ІІ. По отношение на изискванията на ЗПБ във връзка с Плана за управление на 

минните отпадъци: 

Съгласно чл. 22г, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), когато дейността, 

пораждаща минни отпадъци, подлежи на ОВОС съгласно разпоредбите на ЗООС, планът за 

управление на минните отпадъци по чл. 22в, ал. 2 от ЗПБ е неразделна част от инвестиционното 

намерение, подлежащо на ОВОС. 

Съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за специфичните изисквания за 

управление на минните отпадъци, към заданието за обхвата на доклада за ОВОС следва да се 

представи план за управление на минните отпадъци, оформен като отделно приложение. 

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 на Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 32 от 24 Април 

2012 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 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 (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ. 

бр. 3 от 11 Януари 2011 г.). 

Площадката, обект на инвестиционното предложение, попада изцяло в границите на 

защитена зона BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, включена в списъка от 

защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 802/2007 г. (ДВ, бр.107 /2007 г.); 

Площадката, обект на инвестиционното предложение, НЕ попада в границите на 

защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

Така внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от 

Наредбата за ОС. 

На инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на 
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отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” по реда на глава 

втора, раздел III от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното 

предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

предмета и целите на опазване на защитена зона BG0002054 „Средна гора”, поради 

следните мотиви: 

1. ИП предвижда необратима промяна на терена върху значителни площи, което създава 

обективна вероятност от пряко въздействие върху птици (унищожаване на гнезда, 

шумово въздействие и др.) и увреждане и фрагментация на местообитания на птици, 

предмет на опазване в защитена зона BG0002054 „Средна гора”. 

2. Възможно е нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитената зона. 

 

На основание горните мотиви, считам, че инвестиционното предложение трябва да 

бъде подложено на оценка за степента на въздействие върху защитена зона BG0002054 

„Средна гора”, която да се извърши по реда на глава втора, раздел IV от Наредбата за ОС, и 

която, съгласно чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, трябва да се проведе чрез 

процедурата по ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда.  

Докладът по оценка за степента на въздействие да бъде структуриран съгласно 

изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС, съобразно критериите на чл. 22 от същата, 

като бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на 

състоянието на местообитанията (по площ) и видовете (по численост и плътност на 

популациите), предмет на опазване в защитената зона, разгледани в контекста на 

представителността на местообитанията и/или видовете в зоната и в мрежата като цяло. 

Оценката за степента на въздействие трябва да бъде възложена на колектив от експерти 

с опит в областта на опазване на дивите птици и техните местообитания, отговарящи на 

изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС. 

Докладът за оценка степента на въздействие (ДОСВ) да бъде представен, съгласно 

изискванията на чл. 24, ал. 1 от Наредбата за ОС. 

Подробна информация за защитена зона BG0002054 “Средна гора”, за териториалния й 

обхват и предмета и целите на опазване, може да бъде намерена на сайта 

http://www.natura2000bg.org/ или през сайта на Европейската комисия 

http://natura2000.eea.europa.eu/#. 

 

 

Приложение: Становище на БДУВ ИБР с център Пловдив, относно допустимостта на              

инвестиционното предложение 

 

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Панагюрище, МИЕТ и БДУВ ИБР-Пловдив 

 

        /                     /инж. А. Горчева 


