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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-015-ПР/2011 г. 

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

 

Р Е Ш И Х: 

 
да се извърши оценка на въздействието върху околната среда  

за инвестиционно предложение: “Кариера за добив на мрамори в концесия „Трите 
калета“, разположена в землището на с. Орешец, община Смолян, област Смолян”, 
което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
факторите и компонентите на околната среда. 
Възложители: „Пътстрой – пътища” ЕООД, гр. Пловдив, област Пловдив, община 
Пловдив, гр. Пловдив 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 51, ет. 5, офис 20, ЕИК 
115784324представлявано от Петър Сергеев Станков, област Пловдив, община 
Пловдив, гр. Пловдив 4003, район „ Южен “, ул. „Богариево“ № 47. 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Предложението предвижда разработването и експлоатацията на подземни 

богатства – строителни материали – мрамори, в находище „Трите калета“, 
разположено в землището на с. Орешец, общ. Смолян, област Смолян. 
Изпълнението на предложението ще доведе до разработване на кариера в площта 
на утвърдените запаси за добив на мрамори, годни за пътни настилки и битумни 
смеси. Добивът се предвижда да бъде реализиран в концесионна площ от 84.1 дка в 
рамките на утвърдените запаси, които ще бъдат обособени и разработени като 
кариера. Останалата концесионна площ е необходима за изграждане на насипища, 
рампи, депа за почвения слой, стерила и технологичния отпадък, промишлена 
площадка, площадка за мобилна ТСИ, площадки за фургони и др. Проучването е 
извършено на основание договор от 24.07.2009 г. с МОСВ и разрешение № 
635/19.06.2009 г. на Министъра на околната среда и водите. Площта на находището 
се свързва с близко разположеното село Тикале (1.1 км), община Смолян с черен 
(макадамов) път и не се налага ново пътно строителство или отчуждаване на земи. 
Този път се свързва с асфалтов път за Смолян и селата наоколо. В непосредствена 
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близост до южната граница на находището се провеждат добивни работи в 
кариерата на „БКС“ ООД, гр. Смолян. 

Бъдещата кариера ще обхваща 55 дка терени. Територията на находището е 
разположена върху терен покрит с дървесна (иглолистна и широколистна), по-малко 
храстова и тревиста растителност. Концесията заема имоти от Общински горски 
фонд в местността „Могилата – Шенев чучур”. Концесия „Трите калета“ е на 1100 м 
югозападно от с. Тикале и на 1250 м западно от с. Градът, около черния път за с. 
Тикале и дясната шкарпа на Тикаленското дере. По-голямата част от района е 
покрита от иглолистни и по-малко широколистни гори и храсти (в по-ниските части). 
Площта е заета от иглолистни гори. Концесията заема имоти от Общински горски 
фонд. Територията на находището е разположена върху терен изцяло покрит с 
иглолистна растителност. Координатен регистър концесия „Трите калета“, землище 
на с. Орешец, общ. Смолян Координатна система 1970 г. Площ 84077 м

2
. 

 

№ Изработка X Y 

1 Сн 1 4481615.1 8623321.1 

2 Сн 6 4481553.8 8623328.7 

3 Г8 4481499.0 8623301.8 

4 Сн 2 4481477.3 8623302.7 

5 Г6 4481433.1 8623313.2 

6 Сн 3 4481383.2 8623308.4 

7 Г10 4481325.0 8623308.5 

8 Сн 4 4481231.1 8623270.7 

9 Г7 4481195.4 8623276.0 

10 Г9 4481148.8 8623250.9 

11 Сн 5 4481105.7 8623249.6 

12 12 4481068.2 8623208.4 

13 13 4481010.0 8623205.9 

14 14 4481010.0 8623025.0 

15 15 4481651.6 8623284.0 

16 16 4481656.0 8623316.8 

  
Контурът на находището има формата на неправилен многоъгълник удължен 

в посока ЮЗ – СИ. Максималната му дължина е 660 м, максималната ширина е 140 
м, площ 55000 м

2
. Най-ниската кота на запасите е хор. 834.6, а най-високата – 952.2 

м. Вертикалният диапазон на разпространение на запасите е 117.3 м. Средната 
дебелина на полезното изкопаемо е 41.2 м, като се променя от 3.6 м до 117.3 м. Над 
полезното изкопаемо се разполага откривката от почвено – делувиален слой и 
силно изветрели мрамори. Дебелината на откривката е от 0.0 м до 0.6 м, средно 0.3 
м. Експлоатационните параметри на изчислените запаси в находището са: Площ на 
утвърдените запаси от мрамори - 55.0 дка; Средна дебелина на мраморите - 41.2 м; 
Утвърдени запаси - 2266000 м

3
; Откривка, обем - 16500 м

3
; Откривка, средна 

дебелина - 0.3 м. Експлоатационните проекти (генерален и годишни) ще бъдат 
разработени при годишна производителност в размер на около 150000 м

3
/год. 

мрамори от утвърдените запаси, по изискванията на инвеститора, при обща 
използваемост на суровината от 97% и технологични загуби от 3%. Добивът ще 
бъде реализиран в утвърдените запаси, за 35 години на площ от 55 дка. Заложената 

средногодишна производителност на кариерата е 150000 м
3
/год. мрамори.  

 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени 

територии и защитени зони и не граничи с такива.  
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, „а” от Приложение 
№2 на Закона за опазване на околната среда. 
 

М О Т И В И : 
 

1. С реализацията на инвестиционното предложение се очаква значително 
въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, а именно: 

 Съществува повишен риск от замърсяване на атмосферния въздух с емисии от 
дейността по добиване на мрамори, както и повишена опасност от аварийни 
ситуации; 

 Поради естеството на производствената дейност шумовото натоварване ще 
бъде значително, като се създава предпоставка за значително завишаване на 
фоновите нива в района; 

 От производствената дейност и транспортиране на готовата продукция се очаква 
отделяне на значително количество прахови и газови емисии; 

 Генерираният промишлен отпадък от производствената дейност, ще създава 
условия за допълнително влошаване на качеството на околната среда; 
2. С реализацията на предложението се създава възможност от възникване на 
кумулативен ефект с други обекти с подобна дейност в близост; 
3. Извършването на оценка на въздействие върху околната среда на 
инвестиционното предложение е наложително, тъй като с нея ще се определят 
степента на въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, 
мерките за ограничаване, предотвратяване и възможно най – пълно отстраняване 
на неблагоприятните последствия от осъществяването на предложението при 
отчитане на актуалното състояние на околната среда в конкретния район, както и 
алтернативите за реализация на предложението; 
4. След извършеното съгласуване с Община Смолян и Кметство с.Тикале в РИОСВ 
– Смолян е внесено възражение срещу реализацията на предложението от 
Кметство с. Тикале с вх.№ КПД-14-89(11)/20.09.2011г., и от Община Смолян с вх. с 
№ КПД-14-89(12)/21.09.2011г. В тях се изразява несъгласието им с 
местоположението на кариерата и опасения за влошаване на качеството на 
околната среда; 
5. Със свое становище изх. № 3481/14.09.2011г., компетентните органи на РЗИ – 
Смолян считат, че производствената дейност – добив на мрамори би довела до 
завишаване на шумовите нива и прахово-газовите емисии, и възникване на риск за 
човешкото здраве, на основание на което изискват да се извърши ОВОС.   

 

У К А З А Н И Я : 

Докладът по ОВОС да се изготви съгласно условията и реда на Глава трета от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху 
околната среда. За провеждане на процедурата по ОВОС е необходимо да 
предприемете следните действия: 
1. Да възложите изготвяне на задание за обхват и съдържание на ОВОС в; 
неговата цялост и всички свързани с изграждането и експлоатацията му обекти 
й/или дейности, което да бъде съобразено с изискванията на чл.10, ал. 3 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, включително третиране 
на генерираните по време на производствената дейност отпадъци.; 
2. Да проведете консултации по заданието с РИОСВ-Смолян, Басейнова 
дирекция - Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, Община Смолян и с 
други специализирани ведомства й засегнатата общественост. Във връзка с 
характера на производството препоръчваме да извършите консултации и със 
специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването 
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относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти и 
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", 
съгласно чл.83 на ЗООС и в съответствие, със заданието, в което е отразена 
информацията от всички проведени консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от 
ЗООС; 
4. Да внесете в РИОСВ изготвеният доклад за ОВОС за оценка на качеството му. 
При внасянето на доклада следва да се заплати такса в размер на (700 лв.) на 
основание чл. 1, ал. 2, т. 2 от Тарифата за таксите които се събират в 
системата на Министерство на околната среда и водите (ПМС 136/13.05.2011г.). 
 
 

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: 27.09.2011г. 

 
 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ  

Директор на РИОСВ - Смолян  
 

 

 


