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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-011-ПР/2011г. 

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, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
опазване на околната среда, чл.8, ал.1, и представената писмена документация по 
Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата по ОВОС/, чл. 31, ал.4 
от Закона за биологичното разнообразие, чл.2, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1, т.2, 
уведомление по чл.10, чл.40, ал.3 и ал.4, и 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. 
 
 

Р Е Ш И Х: 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: “Изграждане на кариера за добив на мрамори в 
концесия „Дядовци“, разположена в землището на с. Дядовци, община Ардино, 
област Кърджали”, 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: АРДИНО - МРАМОР ООД, ЕИК 108543748 със седалище с. 
Правдолюб, общ. Ардино с управител Захари Ясенов Чаръкчиев, живущ в гр. Ардино 
ул. Бели Брези № 60, бл. Теменуга 3 “Б“, ет. 5, ап. 30. Тел: 03651/5136; 0899 245795.,  
 

Кратко описание на инвестиционното предложение:  

Предложението предвижда проектирането и разработването на кариера за 
добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали (мрамори), в 
границите на изчислените запаси на находище „ДЯДОВЦИ“, разположено в 
землището на с. Дядовци, общ. Ардино, област Кърджали. Мраморите са с добра 
декоративност и два декоративни типа (марки) Д1 и Д2. Територията на находището 
е разположена върху терен с начин на трайно предназначение - пасище от 
Общински поземлен фонд, а западната му част са запустели, необработваеми ниви 
от частен поземлен фонд. Добивът се предвижда да бъде реализиран на 
концесионна площ от 26.5 дка в рамките на утвърдените запаси от 16.5 дка, които 
ще бъдат обособени и разработени като кариера. Останалата концесионна площ е 
необходима за изграждане на насипища, рампи, две депа за почвения слой и 
технологичен отпадък, промишлена площадка, площадки за фургони и др. Концесия 
ДЯДОВЦИ (26.5 дка) се намира на 300 м изток-североизток от с. Дядовци, община 
Ардино, до асфалтовия път Ардино - Кроячево, на левия бряг на р. Егридере и на 
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около 2 км северно от гр. Ардино. Координатите съгласно координатна система 1970 
г. на  концесия ДЯДОВЦИ и находище ДЯДОВЦИ са както следва: 

 

Концесия ДЯДОВЦИ Находище ДЯДОВЦИ 

Площ 26549 м
2
 Площ 16533 м

2
 

№ на точка X Y № на точка X Y 

1 4542244.4 9392845.0 1 4542315.1 9392851.5 

2 4542327.0 9392824.2 2 4542327.0 9392824.2 

3 4542446.1 9392829.1 3 4542446.1 9392829.1 

4 4542533.8 9392830.4 4 4542489.5 9392888.9 

5 4542498.0 9393000.0 5 4542472.1 9392908.0 

   6 4542486.2 9392983.9 

   7 4542385.2 9392925.5 

   8 4542343.1 9392902.0 

   9 4542313.8 9392884.9 

 
След придобиване право на концесия, се предвижда провеждането на 

добивни работи на основата на генерален и годишни експлоатационни проекти, при 
заложен годишен добив в размер на около 1500 м

3
/год. скална маса от мрамори. 

Предвижда се разработката и експлоатацията на кариерата да се осъществи за срок 
от 35 години. Проучването е извършено на основание договор с МОСВ и 
разрешение № 183/28.10.2002 г. на Министъра на околната среда и водите. 
Резултатите от проучването са обобщени в геоложки доклад, защитен в МОСВ, а 
изчислените запаси са утвърдени от специализиран експертен съвет (СЕК) на МОСВ 
с Протокол № НБ-38/19.07.2005 г. Издадено е Удостоверение за търговско откритие 
№ 0195/01.08.2005 г., с което се дава право на титуляра, в границите на обявеното 
търговско откритие, да бъде определен пряко за концесионер за добив на скално-
облицовъчни материали, на основание чл. 29 от ЗПБ. Дружеството е заявило 
правото си да получи концесия за добив в находището с подаване на заявление в 
законоустановения 6 (шест) месечен срок. Полезното изкопаемо на находище 
ДЯДОВЦИ представлява мраморно тяло с видими дължина от 175 м и ширина 120 
м. Дебелината на полезното изкопаемо е от 0.7 до 8.8 м, средно 3.3 м. То има 
посока ЮЮЗ – ССИ и заляга на юг – югоизток под ъгъл от 20 до 30°. Откривката има 
дебелина от 0.0 до 0.7 м, средно 0.3 м. Контактът му със северно залягащите от 
него амфиболитите, амфиболитовите шисти и гнайси е вертикален тектонски 
разлом. При тях се наблюдават същите пространствени параметри. Мраморите от 
находищете, се отнасят към ІІІ група – карбонатни скали (варовици, доломити, 
мрамори, мергели и други сходни на тях скали). Мраморите са годни за: добив на 
блокове скални за производство на плочи за външни и вътрешни облицовки с 
обработена (полирана или матирана) лицева повърхност; добив на камък ломен и 
цепен за изграждане на външни стени без и с мазилка на сгради и съоръжения. 

Запасите от находище ДЯДОВЦИ с площ 16.5 дка по състояние към 
01.10.2003 г. са утвърдени с протокол № НБ-38/19.07.2005 г. на СЕК при МОСВ, 
показани в таблицата по-долу: 

Категория на запасите Обем на откривката, м
3
 Обем на запасите, м

3
 

[111] 1602 32048 

[122] 3408 23007 

[111]+[122] 5010 55055 

Отношение на количеството откривка към количеството запаси от е 1:11; 
Коефициент на откривката 0.01; Обемен рандеман на блокове 31%; Обща 
използваемост 81%; Отпадък от мрамори 19% 
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Експлоатационните параметри на изчислените запаси в находището са: 
Площ на утвърдените запаси  от мрамори  16.5 дка; 
Средна дебелина на мраморите    3.3 м; 
Утвърдени запаси        55055 м

3
; 

Откривка, обем       5010 м
3
; 

Откривка, средна дебелина     0.3 м. 
Експлоатационните проекти (генерален и годишни) ще бъдът разработени при 

годишна производителност в размер на около 1500 м
3
/год. мрамори от утвърдените 

запаси, по изискванията на инвеститора.  
 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони и 

защитени територии. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, „а” от 

Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на 

преценяване на необходимостта от ОВОС. 
 

І. М О Т И В И : 

1. В представената информация са разгледани мерки за намаляване на 
отрицателните въздействия върху околната среда, както по време на 
строителството така и по време на експлоатацията и са отчетени преките, косвените 
и кумулативните въздействия; 
2. Стриктното изпълнение на мерките и условията залегнали в работните проекти и 
плана за управление на минните отпадъци ще гарантира минимизиране на 
въздействието върху околната среда от експлоатацията на кариерата; 
3. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън и в 
площта на находището. Ще се използват съществуващите черни пътища в площта, 
както и преминаващия в близост асфалтов път. Ще се ремонтират вътрешно – 
кариерните пътища и ще се създаде основен извозен път; 
4. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на 
въздействие; 
5. Съгласно становище на БД ИБР - Пловдив т с изх. № КД-04-292/27.06.2011г. и 
вх. № КПД-14-230-(2)/28.06.2011г. предложението е допустимо от гледна точка на 
постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние 
на водите; 
6. След предоставяне на информацията за инвестиционното предложение пред 
компетентните органи на МЗ /РЗИ-Кърджали/, в 14 дневния срок в РИОСВ – Смолян 
не е получено становище. Съгласно чл.7, ал.3 от Наредбата по ОВОС считаме, че 
РЗИ-Смолян нямат бележки, предложения и изисквания към инвестиционното 
предложение;  
7. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитена 
територия, съгласно Закона за защитените територии; 
8. Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на 
инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие 
върху най-близко разположените защитени зони  -  „Родопи Средни” с код BG 
0001031 и “Добростан” с код BG 0002073; 
9. С реализирането на инвестиционното намерение няма вероятност да бъде 
нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, 
предмет на опазване в близко разположените защитени зони; 
10. Инвестиционното предложение не генерира отпадъци или емисии, които при 
експлоатацията могат да увредят местообитания или популации на защитени 
видове; 
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11. Към момента на издаване на решението няма сведения за получени устно или 
депозирани писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното 
предложение по законосъобразност; 
 

ІІ. УСЛОВИЯ И МЕРКИ СЪГЛАСНО ЧЛ.8, АЛ.1, Т.6 ОТ НАРЕДБАТА ПО ОВОС, 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ: 

 
1. При започване на строително монтажните работи в срок от две седмици, 
писмено да се уведоми РИОСВ – гр. Смолян; 
2. При възникване на аварийни ситуации и природни бедствия, незабавно да се 
информира РИОСВ – Смолян; 
3. Да не се допуска замърсяване на площи с горива и смазочни материали. 
Авариралата техника и МПС да се ремонтирт на специално оборудвани за целта 
площадки; 
4. Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на 
материалите и техническото състояние на машинния парк с цел недопускане 
аварийни разливи на масла и горива и недопускане на работата на неизправни 
машини и агрегати; 
5. Транспортирането на добитият инертен материал да се извършва със 
специално оборудван транспорт, като не се създават предпоставки за запрашаване 
и разпиляване; 
6. При експлоатацията на кариерата, за недопускане увреждане здравето на 
работещите и влияние върху околната среда да се извършва ежедневно оросяване 
на работните площадки и транспортните пътища; 
7. Да не се унищожава дървесно-храстова растителност извън обекта и да не се 
допуска увреждане и унищожаване на животински видове; 
8. Да се вземат мерки за опазване на горите от пожари; 
9. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии със строителни, 
битови и други отпадъци, вкл. депониране на земна маса; 
10. Да се вземат мерки за недопускане появата на ерозивни процеси; 
11. След започване на експлоатационните дейности на кариерата, в три месечен 
срок да се изготви и съгласува с РИОСВ – Смолян план за собствен мониторинг.  
 
 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на 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. 

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. Смолян до 1 

месец след настъпване на измененията.  

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и 

водите по реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред Административен съд  гр.Смолян по реда на чл.145, 

ал.1 от АПК. 

 
 

Дата на издаване: 

28.07.2011г. 

 
 
 
 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ  

Директор на РИОСВ - Смолян  

 

 


