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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционно предложение. 

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Смолян съобщава за постановено на 26.09.2016 г. Решение №
СМ-013-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Строителство на рудник за добив на 
скално-облицивъчни материали - гнайси“ в находище „Скрибин“, в землището на с. 
Крибул, общ. Сатовча, обл. Благоевград, с възложител: „Милдет Шишков-ЗСНМ“ 
ЕООД, БУЛСТАТ 201035547, адрес: ул. „1“, №3, с. Крибул, общ. Сатовча, обл. 
Благоевград.- да не се извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен 
достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на 
адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 26.09.2016 г. за период от 14 дни. 

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност", дирекция 
„Контролна и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за 
достъп до обществена информация. 

(публикувано на 26.09.2016г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-013-ПР/2016г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона 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 (Наредба за ОС), писмена 
документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и 
по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ЗБР – Благоевград и 
РЗИ – Благоевград. 

Р Е Ш И Х: 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционно предложение: за „Строителство на рудник за добив на скално-
облицивъчни материали - гнайси“ в находище „Скрибин“, в землището на с. Крибул, 
общ. Сатовча, обл. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както 
и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет 
на опазване в защитени зони. 
възложител: „Милдет Шишков-ЗСНМ“ ЕООД, БУЛСТАТ 201035547, адрес: ул. „1“, 
№3, с. Крибул, общ. Сатовча, обл. Благоевград. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Предмет на инвестиционното предложение е строителство на открит рудник 

за добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от площ „Ридо", находище 
„Скрибин“, в землището на с. Крибул на площ от 48193 кв.м. За находището е 
защитен геоложки доклад за резултатите от извършените детайлни проучвателни 
работи в площ „Ридо", находище „Скрибин", област Благоевград с изчисляване на 
запаси от скално - облицовъчни материали – гнайси по количества и състояния към 
01.09.2014 година. Находището ще се експлоатира за срок от около 35 години, като 
се предвижда минимален годишен добив от 1500 м3 полезно изкопаемо, 
съответстващо на 22500м2 плочи.Теренът в района на находището е стръмен, като 
най-ниската точка в района на находище „Скрибин” има кота +700 м, а най-високата 
+900 м, т.е. денивелацията в рамките на находището е около 200 м. В по-голямата 
си част находището е покрито с почвен слой. Транспортирането на добитите плочи 
от участъка на инвестиционното предложение до базата в с. Крибул ще става с 
автомобили на разстояние от около 1 км. Добитите плочи, наредени на палети ще 
бъдат подложени на допълнителна обработка в цеха за обработка на скално-
облицовъчни материали, разположен в с. Крибул.
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Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, 
т.2, буква „а“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, 
т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от 
Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 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, поради което подлежи на оценка за съвместимост. 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 
не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: 
BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на 1,280 км. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на 
представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по 
ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно 
предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), 
предмет на опазване в горепосочените защитени зони. 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от 
Басейнова дирекция западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно 
допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в 
утвърдения План за управление на речните басейни в Западнонобеломорски 
район (ПУРБ на ЗБР). 

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Благоевград.  

М О Т И В И : 

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. Добивът на скално-облицовъчни материали ще се извършва посредством 
хидравличен чук, багер и булдозер, натоварването на добитият материал ще се 
извършва на бордови автомобили и самосвали. Транспортирането на добитите 
плочи от участъка на инвестиционното предложение до базата в с. Крибул ще става 
с автомобили на разстояние от около 1 км. Добитите плочи, наредени на палети ще 
бъдат подложени на допълнителна обработка в цех за обработка на скално-
облицовъчни материали, разположен в с. Крибул. 

2. Основните технологични процеси са свързани с отстраняване на откривката, 
добив на суровина от продуктивните запаси и рекултивация на освободените от 
кариерна дейност терени. Добивът ще се осъществява на стъпала и подстъпала, 
като стъпалата ще са с височина 5 м, а подстъпалата - 2,5 м. При наличие на почвен 
слой, същият ще бъде внимателно отстранен и депониран на специална площадка. 

3. Отработването на находището ще се извършва на няколко етапа, като всеки 
етап ще приключва с рекултивационни мероприятия. Един етап на изземването ще 
включва от 10 до 20 дка, като експлоатацията на находището ще започне от 
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североизточната част към югозападните му части. Източно, непосредствено до блок 
1, са отредени депа за земни и скални маси.  

4. Находището ще се експлоатира за срок от около 35 години, като се 
предвижда минимален годишен добив от 1500 м3 полезно изкопаемо, 
съответстващо на 22500м2 плочи. 

5. При реализирането на предложението се очаква образуването на минни 
отпадъци, които ще се третират съгласно действащото екологично законодателство 
и одобреният с писмо с изх.№Е-26-М-575/08.09.2016г. на Министерство на 
енергетиката представеният „План за управление на минните отпадъци“. 

6. За обслужването на обекта не се налага изграждане на нова пътна 
инфраструктура и използване на вода за технологични нужди. За производствената 
дейност ще бъде използван съществуващ път. Няма да се извършва строителство 
на сгради, съоръжения и други инфраструктурни елементи (водопроводи, 
електропроводи и т.н.). 

7. За настоящото инвестиционно предложение са предложени следните мерки, 
целящи намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда: 

 Усвояването на участъците да се извършва само в границите на разрешения 
за добив участък и да става по график, утвърден от съответните компетентни 
органи. Същите да бъдат задължително маркирани. 

 Откривката (почвен хоризонт) да се съхранява на временна площадка и 
използва за рекултивация след приключване на добивната дейност в съответния 
хоризонт. 

 За рекултивацията на кариерата (по отделните добивни хоризонти) да се 
изготви проект. 

 Достъпът до находището да става по съществуващия път, а този до 
съответния добивен участък по маркиран временен път. 

 Товаренето и транспортирането на добитият материал да се извършва без 
разпиляване. 

 Временно складиране на добитият скално-облицовъчен материал да става на 
площадка в границите на разработвания хоризонт. 

 Недопускане извършването на каквито и да било ремонтни дейности на 
добивна и трансортна техника, както в района на добивния участък, така и на 
територии извън него.  

8. При реализация на дейността не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност 
на труда. 

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. Предложението предвижда строителство на открит рудник за добив на 
скално-облицовъчни материали - гнайси от площ „Ридо", находище „Скрибин“, в 
землището на с. Крибул на площ от 48193 кв.м. Определената концесионна площ 
попада в земи от ДГФ – публична собственост /№Г02485, с. Сатовча/. 

2. Находище „Скрибин”, се намира на около 1 км в посока С-СЗ от с. Крибул, в 
землището на с. Крибул, община Сатовча. 

3. Съгласно представеното информация, находището се характеризира със 
здрав терен, без свлачища. Теренът е силно ерозиран, с бедни на хумус почви. 
Почвеният слой в пределите на находището се изменя от 0 до 0,8 м.  

4. Изборът на местоположението на инвестиционното предложение е направен 
съобразно следните условия: наличие на полезно изкопаемо;наличие на път и 
достъп до находището; слабопродуктивни и пустеещи земи. 
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5. Крайните гранични точки на контура със запаси и ресурси на находище 
„Скрибин“ са следните: 

РЕГИСТЪР 
на крайните гранични точки на контура със запаси и ресурси на находище „Скрибин“

№ по 
ред 

Точка
КООРДИНАТИ 

X (1970) Y (1970) X (UTM) Y UTM Z (кота) 

1 2 3 4 5 6 7
1 1 8550116.2 4479730.2 745323.5 4607475.7 801.3
2 2 8550263.4 4479830.9 745467.8 4607580.5 807.0
3 3 8550338.2 4479825.1 745542.8 4607576.8 833.0
4 4 8550388.9 4479639.9 745598.6 4607393.1 774.0
5 5 8550263.4 4479587.3 745474.6 4607337.0 740.5
6 6 8550140.0 4479569.8 745351.7 4607316.0 755.5
7 7 8550140.0 4479730.0 745347.3 4607476.2 799.0

6. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в така заявеното 
инвестиционно предложение. Всички дейности ще се извършват в границите на 
терена, отреден за неговата реализация. Не се предвижда използването на 
допълнителни площи. 

7. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при 
строителството и експлоатацията на обекта. 

8. Добивът на скално-облицовъчни материали ще се извършва контролирано и 
поетапно. Отчитайки вида, обема и мащаба на предвидените в инвестиционното 
предложение дейности, не съществува вероятност от съществено нарушаване на 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, при 
стриктно спазване на заложените мерки.

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна 
среда: 

1. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради 
което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и 
фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. 
птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и 
върху най-близко разположената защитена зона BG00001030 „Родопи Западни”. 

2. Предвид местоположението на предложението и характерът на засегнатата 
територия, няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да 
доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и 
прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на 
мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния 
природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в 
най-близко разположената защитена зона. 

3. За инвестиционното предложение са предложени следните мерки, целящи 
намаляване на отрицателните въздействия върху животинските видове: 

 Да не се допуска преследване и обезпокояване на животински видове в хода 
на добивните дейности. 

 Откривните дейности на отделните хоризонти да започват преди гнездовия 
период на птиците. 

4. Отчитайки местоположението на инвестиционното предложение спрямо най-
близко разположената защитена зона (1,280 км) и характерът на предвидените 
дейности не се предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и 
количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни 
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местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-
близко разположената защитена зона, включително и безпокойство на видове. 

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, 
вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо 
процедирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или 
инвестиционни предложения.  

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Съгласно полученото писмо, с изх.№ 2372/30.08.2016г. на РЗИ – 
Благоевград, е изразено писмено становище, че от здравно –хигиенна гледна точка 
няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на 
инвестиционното предложение и няма необходимост от изготвяне на доклад по 
ОВОС. 

2. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на разработвания участък. 

3. Съобразено с полученото становище с изх. № П-01-200/30.05.2016г. на БД 
ЗБР - Благоевград, предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ЗБР за БУ 
(2010-2015). Предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху 
водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро 
състояние при условие, че бъдат спазени разпоредбите на Закона за водите. 

9. При стриктно спазване на предложените мерки за ограничаване на 
въздействията върху околната среда, при строителството и експлоатацията на 
обекта не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

4. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта. 

5. По време на експлоатацията на обекта, въздействията могат да се 
определят като локални, обратими и управляеми.

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии: 

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-304-(10)/12.07.2016г. на Община Сатовча, 
обл. Благоевград е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 
№2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и информационното табло на 
общината за период от 20.06.2016 г. – 04.07.2016 г. В резултат от осигурения 14-
дневен обществен достъп до информацията няма постъпили 
становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. 

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-304-(14)/19.07.2016г. на Кметство Крибул, 
общ. Сатовча, обл. Благоевград е осигурен обществен достъп до информацията по 
Приложение №2 от Наредбата по ОВОС на информационното табло в сградата на 
кметството в с.Крибул за период от 20.06.2016 г. – 04.07.2016 г. В резултат от 
осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили 
становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. 

3. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-304-(12)/12.07.2016г., възложителят е 
обявил информацията по приложение №2 от Наредбата за ОВОС на 
информационното табло на кметство Крибул, общ. Сатовча, обл. Благоевград както 
и на адреса на дружеството – ул. Първа №3, с. Крибул, общ. Сатовча, обл. 
Благоевград за период от 20.06.2016г. – 08.07.2016г. В резултат от осигурения 
обществен достъп до информацията няма постъпили становища, възражения, 
мнения и др. от заинтересовани лица, организации. 

4. В срока на обявяването и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са 
постъпвали възражения срещу реализацията на предложението. 



npu n3nbnHEHl4E HA CflERHI4TE YCIlOBl4f :

1. Da He ce AonycKa 3aMbpcnBaHe Ha noBbpxHocrHoro h nop3eMHoro BoAHo rflno
or geilHocrure no peaflil3t4paHe il eKcnnoaraqilF Ha npegnoxeHilero.

2.ffa ae ce AonycKa 3aMbpcflBaHe Ha nnou44 c ropilBa il cMa3ovHh Marepilaflil.
Aaapnpanara rexHilra n MllC ,qa ce peMoHTlrpar Ha cneqranHo o6opy4saHil 3a Llenra
nfloulaAKil;

3.Ea ce cb34age opraHnsaqtAfl 3a KoHTpofl Ha nnoulaAKnre 3a cbxpaHeHhe Ha

MaTepilaflilTe il TexHilr{ecKoTo cbcToFHne Ha Ma[u[HHl4e napK c Llen HeAonycKaHe
aaapwhnn pa3.nilBl4 Ha Macna il ropnBa il He,qonycKaHe ua pa6orara Ha Heil3npaBHil
Ma[uilHN 14 afpefaT|/'

4.TpaHcnoprilpaHero na 4o6rrilnr Marepnan rqa ce il3BbplrtBa cbc cneqilanHo
o6opy4eaH TpaHcnopr, Karo He ce cb3AaBar npegnocraBKil 3a 3anpa[JJaBaHe n

pa3nilflFBaHe;
5. BperuenHoro cbxpaHeHme MhHHilTe orna4bq[ no BpeMe Ha eKcnfloaraqnFTa, Aa

ce il3BbpuBa caMo B rpaHilLlilTe Ha ilHBecrrLltaoHHoro npegnoxeHre ulttnu Ha

pernaMeH TVpaHV nnoula,qKil n pe4Bap ilTen Ho cbrnacyBau r c 06tqil Ha Caroe,,ta.
6. Bcr,rqrra gefrHocrr, cBbp3aHil c r4HBecrilqr4oHHoro npeAnoxeH[e Aa ce il3BbpluBar

B rpaHilqhTe Ha ilMoTnTe N Aa He ce AonycKa 3aMbpcFBaHe Ha cbceAHr TeprTopilm.
7. Da He ce AonycKa npecnegBaHe il o6egnorosBaHe Ha xuBor4HcKr4 Br,r,qoBe B xoAa

Ha go6meHure gefiuocrr.

Hacmont4omo peueHue ce omHacn caMo 3a KoHKpemHo 3aneeHomo npednoxeuue
u e nocoLteHun My Kanaqumem. HacmoflL4omo peueHue He omMeHs sadunxeuuflma Ha
eb3rtor{umeflfl sa u3nbflHeHue Ha u3ucKeaHuqma Ha 3axoga 3a ona3eaHe Ha oKonHama
cpeda /3OOC/ u dpyeu cnequaflHu 3aKoHu u nodsaxoHoeu HopMamueHu anmoee u He
MoKe da cnyKu Kamo ocHoaaHue 3a omnadaue Ha omeoeopHocmma cbenacHo
deilc m e at4ama Hop Mam ue Ha yped6a.

Ha ocHosaHue ,an.93, an.6 om 3OOC npu npoMflHa Ha eb3no)Kumenfl, Ha
napaMempume Ha uHeecmuquoHHomo npednoxenue unu Ha HflKou om
o6cmonmencmeama, f,pu Roumo e usdadeno Hacmost4omo petaeHue, eb3no)rrumeflsm
unu Hoeuflm eb3nor(umen mpn6ea ceoeepewenno da yeedouu PWOCB, ep. Cmonan.

ITpu xoncmamupaHe Heu3nbrrHeHue Ha ycnoeuema u Mepnume e pe.aeHuemo no
OBOC, euHoeHume fluqa Hocem omeoeopHocm no un. 166, m. 2 om 3axona 3a ona3aaHe
Ha oKonHama cpeda.

Ha ocHoeaHue un.93, an.7 om 3OOC, Hacmont4omo peueHue ey6u npaeHo
deilcmeue, aKo e cpox 5 eodunu om damama Ha usdaeaHemo My He e 3anoqHano
ocbt4ecmegeaHemo Ha uHeecmuquoHHomo npednoxeuue.

Peueuuemo MoKe da 6ude odxaneano qpe3 PUOCB-CMonnH nped Muuucmupa Ha
ononHama cpeda u eodume u/unu nped AduunucmpamueeH cud - ep.Cuonnn e 14-dxeeex
cpor om ctoit4aeaHemo My Ha 3auHmepecoaaHume nuqa no peda Ha
Ad u u n u c m p a m u e H o-n po Llecyafi n u s xo dexc.

flara:26.09.201 6r.

}IHX. EKATEP]4HA T,

,Qu pexmop ua PI4OCB-Cuonsu


