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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     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/  (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., 

изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 

3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 

12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 

7.07.2017 г.) 
  

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение:  

 

Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) от находище 

„Малкото меше”  в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „ЕКО ХИДРО - 90” ООД 
 

 

 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. 94 от 30 ноември 2012 г.) 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., изм. и доп. 

ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.).  

 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) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

Предмет на инвестиционно предложение е добив на строителни материали 

(мрамори и доломити) от находище „Малкото меше” в землището на с. Синитово, общ. 

Пазарджик. Находището разполага с извлекаеми запаси за период от 35 години като се 

предвижда през този период да бъдат добити 1 512 000 m
3
 плътна скална маса.   

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 включи и ивица 

около външния контур на геоложките запаси – за оформяне на откосите и предпазен 

сервитут около бордовете на кариерата. 

Така предложената концесионна площ е с размер 256.750 дка и е ограничена от 14 

гранични точки с координати в координатна система 1970 г. както следва: 

№ на 

точката 
Координати по Х [м] Координати по Y [м] 
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1’ 4540709.3 8585221.6 

2’ 4540710.4 8585501.7 

3’ 4540678.2 8585662.4 

4’ 4540675.0 8585684.1 

4’ 4540675.0 8585684.1 

5’ 4540668.3 8585718.7 

6’ 4540664.2 8585739.9 

7’ 4540605.0 8585948.5 

8’ 4540510.6 8585931.2 

9’ 4540359.6 8585883.5 

10’ 4540302.9 8585817.2 

11’ 4540302.6 8585366.7 

12’ 4540386.5 8585245.3 

13’ 4540547.4 8585195.7 

14’ 4540654.7 8585219.9 

 

Изземването на мраморите и доломитите ще се извършва по циклична технология с 

използване на пробивно-взривни работи. Структурата на комплексната механизация ще се 

състои от багерно-автомобилен комплекс, булдозерно насипище и мобилна трошачно-

сортировъчна инсталация (ТСИ).  

Натоварената минна маса ще се транспортира с автосамосвали тип „Man 41.403” до 

мобилната трошачно-сортировъчната инсталация собственост на възложителя, 

разположена в северозападната част на концесионната площ. Разкривката, 

представляваща почвени материали от кватернера ще се изземва с универсален булдозер 

тип „Komatsu D-373-3A” и ще се складира на временно депо, извън границите на 

активната кариерна дейност, но в рамките на концесионната площ. 

 Депонираните почвени материали ще бъдат използвани впоследствие при 

рекултивацията на кариерата. 

 Преработката на добитата суровина ще се извършва в трошачно-сортировъчна 

инсталация собственост на дружеството, която ще бъде разположена в северозападната 

част на концесионната площ. Това са мобилна роторна трошачна машина и тридекова 

мобилна пресевна инсталация.  

Суровината от приемния бункер ще се подава в роторната трошачна машина, в 

която се осъществява І-вия стадий на трошене (едро) като размерите и ще са 600/900 mm. 

Материалът ще се пресява и ще се отделя едрата фракция 25 – 40 mm (40 – 63 mm) в 

зависимост от нуждите на потребителите и търсенето на пазара. Надситовият продукт ще 

преминава през ІІ-и стадий на трошене. На трошачната инсталация могат да се 

произвеждат различни фракции в зависимост от търсенето на пазара (фракция 24-63 мм, 

фракция 12-24 мм, фракция 4-12 мм, фракция 0-4 мм.  

Готовата продукция, във вид на трошени каменни фракции, ще се депонира в 

открити депа (конуси) около ТСИ, от където посредством челен товарач ще се натоварва 

на транспортните средства за експедиция към строителните обекти.  

Производствена програма 

Средно годишно от находище „Малкото меше” ще се добиват по 43.26 хил. м
3
 

мрамори и доломити, като производителността на кариерата по плътна минна маса е: 

 месечна производителност  -   3 605 м
3
; 

 дневна (сменна) производителност – 164 м
3
, 450 тона. 
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Рекултивация на кариерата 

На територията на находището ще бъде извършена техническа и биологична 

рекултивация на отработените пространства като се предвижда и извършване на поетапна 

рекултивация. Предвижда се горскостопанска рекултивация чрез затревяване и залесяване 

на нарушените терени с подходящи дървесни и храстови видове.  

При разработване на находището не се предвижда изграждане на нови техническа 

инфраструктура.  

За електроснабдяването на площадката, ще се монтира соларна инсталация. 

Предвижда се поставянето на химическа тоалетна. За питейно-битови нужди ще 

се доставя бутилирана вода. на РИОСВ-Пазарджик. 

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

разнообразие (ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

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

Октомври 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. 94 от 30 Ноември 2012 г.) и подлежи на процедура по оценка за 

съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Съгласно приложените към уведомлението координати и схеми, площадката на ИП 

попада в границите на следните защитени зони – част от мрежата „НАТУРА 2000”: 

- BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ 

бр. 106/2008 г.). 

- BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени 

зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г.). 

Площадката на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от 

Наредбата за ОС.  

Уведомяваме Ви, че на така заявеното и описано по-горе инвестиционното 

предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху защитените зони по смисъла на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и по реда на глава 

втора, при което е преценено, че осъществяването на инвестиционното предложение е 

вероятно да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002057 

„Бесапарски ридове” и BG0000254 „Бесапарски възвишения”. 

На основание гореизложеното и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и 

чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение трябва да бъде 

подложено на оценка за степента на въздействие върху защитени зони BG0002057 

„Бесапарски ридове” и BG0000254 „Бесапарски възвишения”, която съгласно чл. 31, ал. 4 

от Закона за биологичното разнообразие да се проведе чрез процедурата по ОВОС по реда 

на Закона за опазване на околната среда. 

 

 По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното 

предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в 

Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ на 

ИБР): 

Съгласно получено становище с вх. № ПД-01-2485/30.08.2017 г. от Басейнова 

дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив (БД ИБР-Пловдив) за разработването на 

запасите на концесионна площ „Малкото меше“, в землището на с. Синитово, общ. 
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Пазарджик ще бъдат извършвани пробивно – взривни дейности, като е вероятно да бъдат 

засегнати водовземни съоръжения - каптирани извори (за който в БД ИБР - Пловдив няма 

налична информация), от който се водоснабдяват с. Синитово и с. Огняново, съгласно 

това експлоатацията на ИП може да окаже въздействие върху подземните води в района 

на концесионна площ „Малкото меше“. 

Във връзка с това БД ИБР - Пловдив счита, че следва да се извърши оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) за така заявеното инвестиционно 

предложение. 

Предвид горното е необходимо: 

- Да се направи характеристика на хидрогеоложките условия и фактори (на 

базата на извършени хидрогеоложки проучвания), влияещи върху количеството 

и качеството на подземните води в района, за да се изясни влиянието на процеса 

на експлоатация на концесионна площ „Малкото меше“, върху подземните води 

в района.  

- Да се изиска становище от кметовете на с. Синитово и с. Огняново, общ. 

Пазарджик, както и близките околни села – с. Капитан Димитриево, общ. 

Пещера, с. Бяга и с. Исперихово, общ. Брацигово във връзка със 

съществуването на водовземни съоръжения, за които БД ИБР - Пловдив не 

разполага с подробна информация за всички, но те представляват основен 

източник за питейно-битово водоснабдяване на населените места.  

- Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на добивната 

площадка с гориво-смазочно материали от техническите средства  и други 

замърсители. 

          Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), инвестиционното 

предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда.   

          На основание гореизложеното, така заявеното инвестиционно предложение попада в 

обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква „а” на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Предвид 

получено становище на БД ИБР - Пловдив и преценката за вероятна степен на 

отрицателно въздействие върху защитените зони, на основание чл. 93, ал. 9, т. 2  и т. 3 от 

ЗООС, РИОСВ-Пазарджик определя  процедура по задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка на ИП „Открит добив на строителни материали (мрамори и доломити) 

от находище „Малкото меше”  в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик. 

 Съгласно чл. 94, ал. 2, 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 всички дейности, свързани с 

неговото осъществяване. 

 

II. По отношение на изискванията на Закона за подземните богатства (ДВ, 

бр. 23/ 1999. Изм. И доп. ДВ, бр. 56/2015г.): 

Да се съобразят разпоредбите на чл. 22б от Закона за подземните богатства 

(ЗПБ), който изисква класификация на минните отпадъци. Съгласно чл. 22г, ал.4 от ЗПБ, 

когато инвестиционното предложение за дейности, пораждащи минни отпадъци, подлежи 

на процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в ИП задължително се включва 

предложението за управление на минни отпадъци. 

III. Указания за следващите действия, които следва да предприемете за 
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извършване на процедурата по ОВОС: 

1. Да  възложите изготвянето на задание за обхват на ОВОС по чл. 95, ал. 2 ЗООС, в 

неговата цялост и всички свързани с изграждането и експлоатацията му обекти 

и/или дейности, което да бъде съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от 

Наредбата за ОВОС. 

2. Да проведете задължително консултации по изработеното заданието с РИОСВ-

Пазарджик съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, като препоръчваме да 

проведете консултации с Басейнова дирекция – Източнобеломорски район с център 

гр. Пловдив, с други специализирани ведомства и засегната общественост – с. 

Синитово, с. Огняново, с. Мирянци. Във връзка с чл. 10, ал. 7 от Наредбата за 

ОВОС трябва да проведете консултации и с РЗИ - Пазарджик, относно 

съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната 

среда и риска за човешкото здраве. 

3. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерти с 

ръководител, които притежават образователно-квалификационна степен 

„магистър” и удовлетворяват изискванията на чл. 83 на ЗООС. Изготвянето на 

доклада за ОВОС трябва да е в съответствие със заданието по чл. 10, ал. 3, в което е 

отразена информацията от всички проведени консултации и изискванията на чл. 

96, ал. 1 от ЗООС, като се ползват актуални данни, съвременни познания и методи 

на оценка.  

4. Да внесете изготвения доклад за ОВОС съгласно разпоредбите на чл. 12 от 

Наредбата за ОВОС в РИОСВ-Пазарджик за оценка на качеството му. При 

внасянето на доклада, следва да представите документ за платена такса в размер на 

1 500 лв. на основание чл. 1, ал. 2, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират 

в системата на МОСВ (ПМС № 136/13.05.2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 2016 г.). 

Посочената сума може да се плати по банков път по сметка на РИОСВ-

Пазарджик, ОББ-АД гр. Пазарджик, BIC код UBBS BGSF, IBAN 

BG33UBBS80023106210003. 

 

 Указания за следващите действия, които следва да предприемете за 

извършване на процедурата по оценка за съвместимост: 

1. Докладът по оценка за съвместимост 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 зоните и в мрежата като цяло. 

2. Оценката за степента на въздействие трябва да бъде възложена на колектив от 

експерти, които изпълнявайки общите условия на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за 

ОС, трябва да са най-малко със следната компетентност: 

- Експерт/и по опазване на видовете птици от Приложение № 2 на ЗБР; 

- Експерти по опазване на видовете (без птици) и местообитанията от 

Приложения №№ 1 и 2 на ЗБР. 

3. Докладът за степента на въздействие да бъде представен, съгласно 

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

Подробна информация за защитените зони, за териториалния им обхват и предмета 

и целите на опазване в тях, може да бъде намерена на уебсайта на МОСВ за НАТУРА 

2000: http://natura2000.moew.government.bg/ или през сайта на Европейската комисия: 

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

mailto:riewpz@riewpz.org
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Освен посочените по-горе източници на информация, при изготвяне на оценката да 

се вземат предвид и следните други източници: 

1. Данните за разпространението на птиците в района на площадката на ИП, които са 

налични в информационните масиви на Българското дружество за защита на 

птиците, които са и респондент за защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”. 

2. Данните за биоразнообразието в двете защитени зони, налични в публикацията: 

Acta Zoologica Bulgarica — Supplementum 5, която е публикувана онлайн на адрес: 

http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/azb_en.php?q=Supplementum%205 

 

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община Пазарджик, 

Кметство  Синитово и БД ИБР-Пловдив 

 

 

 

mailto:riewpz@riewpz.org

