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въздействието върху околната среда 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ - ХАСКОВО  

 

ДОПЪЛНЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение  

към уведомление с вх. № ПД-244/15.02.2022 г. 

 от „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, адрес: с. Груево 6809, Община Момчилград, Област 

Кърджали, спирка „Джебел“ – ТСИ, телефон за контакт: +359888644299, 

(име, адрес и телефон за контакт) 

с. Груево 6809, Община Момчилград, Област Кърджали, спирка „Джебел“ – ТСИ 

(седалище) 

Пълен пощенски адрес: гр. Кърджали 6600, Централна пощенска кутия № 137 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): +359888644299, ptstreng@abv.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Георгиев – Изпълнителен 

директор, чрез Упълномощен представител Борислав Марков 

Лице за контакти: инж. Борислав Марков 

 УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД има следното инвестиционно 

предложение: 

„Експлоатация на находище „Колибар чешма“, гр. Ивайловград, община Ивайловград, 

област Хасково за добив и първична преработка на строителни материали – мрамори за 

срока на концесията“ 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Предложението е разработено в съответствие с Наредба за изискванията към обхвата и 

съдържанието на работните проекти влязла в сила с Постановление № 248 от 25.10.2013 г. на 

МС обнародвано в ДВ бр. 95/2013 г., изм. ДВ бр. 5 от 19.01.2016 г., доп. ДВ бр. 103 от 

27.12.2016 г. 

С решение на МС № 340 от 16.05.2007 г., публикувано в брой 42 от 29.05.2007 г. на Държавен 



вестник, между МРРБ и „Пътстройинженеринг“ АД е сключен концесионен договор на 

29.06.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на строителни материали по чл. 2, т. 5 от 

Закона за подземните богатства в находище „Колибар чешма“ за 25 години, считано от датата на 

влизане в сила на Договора. Концесионният договор е изменен и допълнен с допълнително 

споразумение № 1 от 30.01.2008 г. 

С допълнително споразумение № 2 от 12.06.2019 г. на основание Решение № 261 от 08.05.2019 г. 

на МС е удължен срока на предоствената концесия за добив на подземни богатства – строителни 

материали – мрамори, от находище „Колибар чешма“, община Ивайловград, област Хасково, с 

15 години, считано от 27.12.2021 г. 

Инвестиционното предложение за експлоатация третира всички въпроси по добивните работи и 

включва всички дейности свързани с добива на строителни материали – мрамори, в границите 

на утвърдените запаси. 

От технико-икономически и технологични съображения, както и съобразно съществуващите 

минно-технически условия, проектните разработки третират етапност на експлоатацията. 

Отделните етапи не са отделени пространствено и времево, а преливат постепенно един в друг, 

създавайки условия за експлоатация при постоянно наличие на разкрити, подготвени и готови за 

изземване запаси. 

1. Резюме на предложението: 

Характерът на инвестиционното предложение не касае ново инвестиционно предложение и/или 

разширение или изменение на производствената дейност. Същото се изготвя във връзка с чл. 2, 

ал. 1 от Допълнително споразумение № 2 от 12.06.2019 г., както следва: „Концесионерът се 

задължава в срок от 8 (осем) месеца от влизане в сила на настоящата клауза, да представи в 

Министерството на енергетиката: 

1. Актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни 

богатства от находището за срока на действието на договора до 27 декември 2036 г.; 

Добивът се предвижда да бъде реализиран в рамките на утвърдените запаси в кариерна 

разработка в продължение на 15 години на площ от 62,202 дка.  

Находището е разработвано от 1968 г. С протокол № НБ-39/07.10.1999 г. на Специализирана 

експертна комисия на Министерството на околната среда и водите в находището са утвърдени 

геоложки запаси от мрамори в количество от 961,8 м3. Към 01.01.2008 г. запасите са 942,7 х. м3.  

За оставащите години от основния концесионен договор, а именно от 2008 г. до 2021 г., е било 

заложено по проект да бъдат добити 121,3 х.м3. мрамори. Още тогава е констатирано, че 

изземването на промишлените запаси от цялото находище е невъзможно за срока на концесията. 

С чл. 3, ал. 2 от концесионния договор е предвидена възможност срокът на предоставената 

концесия да бъде продължен по съгласие на страните при условията на действащото 

законодателство. Фактически налична предпоставка за иницииране на процедура за 

продължаване срока на предоставената концесия е наличие на доказани, утвърдени и 

неизчерпани запаси, съгласно писмо на Министерство на енергетиката с изх. № Е-26-П-

270/27.05.2019  г. с приложени извлечения от Националния баланс на запасите и ресурсите за 

състоянието на запасите към 01.01.2019 г., както следва: 913,1 х.м3 мрамори за трошен камък. 

 

С актуализацията на цялостния работен проект се предвижда при разработване на находището 



за периода на удължение на концесионния срок от 15 години на бъдат иззети 592,1 х. м3 запаси 

от мрамор. 

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност 

съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други 

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на 

съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема 

дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Във връзка с условията на разработване на физико-механичните свойства на суровината от 

находище „Колибар чешма“ подготовката на минната маса за изземване и товарене ще се 

извърши чрез пробивно – взривни работи. 

Взривните сондажи се пробиват със сонда с диаметър на коронката 105 мм. Местата им следва 

да се обозначат точно върху терена преди прокопаването. След сондиране на цялото взривно 

поле механизацията се изтегля извън него и се почиства от отпадъчни материали, вкл. едри 

скални късове и дървета. Зареждането на сондажите се извършва по следната схема: прави се 

контролно измерване на дълбочината на сондажите; от дъното на сондажа започва зареждането 

на сондажа съгласно разчетите; мрежата за комутация се изпълнява по паспорт; проверка на 

електровзривната мрежа се извършва след изтегляне на всички хора от охраняваната зона. 

Мраморите ще бъдат подготвени за изземване и товарене с помощта на пробивно – взривни 

работи, които ще бъдат възложени за изпълнение на специализирана фирма. Изземването на 

материала и натоварването му на автосамосвали се извършва с багер с обем на кофата 3,2 м3 и 

при необходимост товарачна машина. Натоварената минна маса ще се транспортира с 

автосамосвали до трошачно- сортировъчна инсталация или на промишлена площадка. 

При избор на височината на стъпалото се отчетени фактори, като безопасно провеждане на 

минните работи, техническите показатели на добивната и пробивната техника, използването на 

ПВР за предварително раздробяване на масива и други. Приетата максимална височина на 

добивното стъпало се определя на 15 метра. 

При разработването на находището за периода на удължение на концесионния срок от 15 

години се предвижда да бъдат погасени 592 100 м3 запаси от мрамори. Минните работи ще се 

провеждат на хоризонти 395, 380, 372, 365, 355. Годишната производителност на кариерата през 

концесионния договор се предвижда да бъде 38 000 м3.  

През срока на удължение на концесионния договор не се предвиждат инвестиции в находище 

„Колибар чешма“.  

Няма да бъде изграждана нова пътна и друга инфраструктура. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по 

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

За района на избраната площадка няма утвърдени с  устройствен или друг план производствени 



дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение. 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни 

UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии 

за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, 

схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

Находище „Колибар чешма“ се намира в местност със същото наименование на около 3 км 

югозападно от град Ивайловград и на 1,5 км от разклона на път III-509 Ивайловград – 

Крумовград и път III-558 Ивайловград - Любимец. Източно от находището в близост до него се 

намира трошачно – сортировъчна инсталация  и цех за обрязване на скално – облицовъчни 

материали, свързани с асфалтирана пътна връзка. В близост се намират селата Хухла и Ламбух. 

Находището попада в Хасковска област, община Ивайловград. 

Концесионната площ е в размер 67,202 дка, покриваща площта на утвърдените запаси на 

находището и необходимите площи за осъществяване на концесията. 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на 

повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения 

или необходимост от изграждане на нови) 

Експлоатацията на запасите не изисква използването на други природни ресурси. 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, 

при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Не се очаква емитиране на приоритетни или опасни вещества, при които се осъществява или е 

възможен котакт с вода.  

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

С реализирането на проекта няма регистрирана и не се очкава промяна в качествата на 

атмосферния въздух и последващо влияние върху компонентите на околната среда. 

Мерките за предотратяване на праховото замърсяване са: 

 - редовно оросяване на пътищата и работните площадки на машините, особено при сухо време;  

- ограничаване на дейностите при климатични условия, благоприятстващи запрашаване, като 

високи скорости и неблагоприятна посока на вятъра; 

Газови емисии: В обекта ще работят технически изправни машини, които отговарят на високите 

съвременни екологични изисквания. Ще се следи за изправността на машините. 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 



При дейността, предмет на настоящото инвестиционно намерение, се генерират минни 

отпадъци. Съгласно изискванията на чл. 22а от Закона за подземните богатства и Наредбата за 

управление на минните отпадъци е изготвен План за управление на минните отпадъци, който е 

одобрен от Министерството на енергетиката с писмо с из. № Е-26-П-213/15.06.2021 г. Целта на 

плана за управление на минните отпадъци е да се предотвратят, намалят или ограничат 

въздействието им върху компонентите на околната среда, безопасността и здравето на 

населението, чрез правилното и отговорно съхранение и управление на съоръженията за минни 

отпадъци, и гарантиране безопасното съхраняване на минните отпадъци. В Плана за управление 

на минните отпадъци е определен вида на съоръжението, описана е дейността по осъществяване 

на добива от открито находище „Колибар чешма“, както и дейността, пораждаща минни 

отпадъци, възможните рискове за околната среда и мерки за предотвратяването им, 

включително превантивни мерки за предотвратяване на замърсяването на елементите на 

околната среда. 

Възможността за генериране на минни отпадъци от находище „Колибар Чешма“ е при загубите 

от добивните работи на суровината, които представляват технологичен отпадък. Откривка в 

находището липсва. Експлоатационните загуби се дължат най-вече на начина на сондиране, 

взривяването, товаренето и транспортирането до ТСИ. Предвижда се при необходимост 

технологичният отпадък да се депонира временно на площадка за съхранение на минни 

отпадъци. Генерираните минни отпадъци ще се влагат в поддръжката на кариерните пътища, 

при което не се предвижда изграждане на трайно съоръжение за съхранение. Към настоящия 

момент иззетата минна маса от направените разкривки в миналото, от началото на разработка на 

кариерата до сега, се е използвала за уширения на съществуващите обслужващи пътни връзки 

между кариерата и трошачно-сортировъчната инсталация, без стифиране на определени 

депа. Технологичният отпадък (стерил) от преработката на суровината се влага в пътното 

строителство, което е основна дейност на „Пътстройинженеринг“ АД, за основа на банкети като 

подходящ материал. 

Очакваните отпадъци, които ще се генерират по време на реализацията на концесията, 

се класифицират съгласно Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците със 

следните кодове и наименования: 

-     код на отпадъка: „01 01 02“; 

-     наименование на отпадъка – „отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни 

изкопаеми“. 

Съгласно Решение 2000/532/ЕО на Комисията за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване 

на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на 

Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на 

опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета 

относно опасните отпадъци  (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3) и посл.изм.: хумусно-почвените 

материали, изветрелите и нестандартни скални маси от откривката и скалните маси от 

технологични загуби при добива се класифицират в подгрупа „01 01 отпадъци от екскавация на 

минерали” с код и наименование “01 01 02 отпадъци от екскавация на неметални полезни 

изкопаеми”. 

Съгласно критериите за класифициране на минните отпадъци, формулирани в приложение № 3 

към чл. 15 от наредбата, а именно: 

1. Минните отпадъци се класифицират като инертни отпадъци, когато: 

-           не се разпадат, не се разтварят и не претърпяват съществени физически, химически или 



биологически промени, които могат да повлияят неблагоприятно върху компонентите на 

околната среда, безопасността и здравето на населението – отговарят на критерия; 

-           съдържат сулфидна сяра в количества не по-големи от 0,1 на сто – отговарят на критерия; 

-           съдържат сулфидна сяра в количества не по-големи от 1,0 на сто – отговарят на критерия; 

-           не се самозапалват и не горят – отговарят на критерия; 

-           не съдържат опасни за околната среда и човешкото здраве вещества, особено As, Cd, Co, 

Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn, включително във фините частици на отпадъка, в концентрации, 

превишаващи посочените в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета 

от 16 декември относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за 

изменение и за отмяна на директиви 67/548 ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 1907/2006, общи или специфични пределни концентрации – отговарят на критерия; 

-           не съдържат вещества, потенциално вредни за околната среда и здравето на хората, в 

частност As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn, включително във фините частици на 

отпадъка, в количества, превишаващи граничните стойности, определени в приложение № 3 към 

§ 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците; 

-           не съдържат вещества и продукти, използвани при добива и първичната преработка, 

които могат да повлияят неблагоприятно върху компонентите на околната среда, безопасността 

и здравето на населението – отговарят на критерия; 

-           общото съдържание на инфилтрат и замърсители в инертните отпадъци и 

екотоксичността на инфилтрата са незначителни и не застрашават състоянието на 

повърхностните и подземните води – няма такива. 

Съгласно класификацията на минните отпадъци скалните маси от технологични загуби при 

добива се отнасят към т.нар. „инертни отпадъци”. Те не са подложени на химическа или 

физическа обработка и не са били в контакт с някакви замърсяващи производства и агенти. Не 

съдържат опасни или вредни за околната среда елементи. Технологични загуби ще се генерират 

при добива на запасите от мрамори и е отпадък при разкриване и добив на неметални полезни 

изкопаеми. 

Имайки предвид горе изложеното минните отпадъци от находище „Колибар Чешма“ се 

класифицират като „инертни отпадъци“ и отговарят на посочените по-горе критерии, заложени в 

Приложение № 3 към чл.15 за класифициране на минните отпадъци в съответствие с 

разпоредбите на чл. 22б, ал. 1 ЗПБ. 

Съоръженията, в които ще се депонират минните отпадъци от находище „Колибар чешма”, се 

определят като площадка за събиране и съхраняване на минни отпадъци. 

Съгласно ЗПБ минните отпадъци се депонират и съхраняват на определени за целта площадки 

или депа, наричани съоръжения за минни отпадъци, чието местоположение, конструкция и 

управление предотвратяват или максимално намаляват отрицателното им въздействие върху 

компонентите на околната среда и човешкото здраве, без да причиняват безпокойство чрез шум 

или миризми и без да влияят отрицателно на места от особен интерес. 

Съгласно чл. 16, ал. 4, т.1 от Наредбата не са съоръжения за минни отпадъци: 

1.         Площадките, където се събират или депонират: 



а) непредвидено генерирани опасни минни отпадъци за период до шест месеца; 

б) неопасни неинертни минни отпадъци за период до една година; 

в) незамърсени почви, неопасни отпадъци от проучването, инертни отпадъци и отпадъци, 

получени при добив, преработка и складиране на торф за период до три години. 

Според горе изложените критерии, при съхраняването на инертни минни отпадъци за период не 

по-голям от три години, депото не представлява съоръжение за съхраняване на минни отпадъци. 

Площадката за съхранение на минните отпадъци, през срока на концесията ще възниква и ще се 

оползотворява, като срока ѝ на експлоатация няма да надвишава три години. 

Съгласно изложеното до тук, до края на експлоатацията на находище “Колибар Чешма” през 

периода на концесията, образуваните минни отпадъци няма да формират съоръжение за тяхното 

съхраняване. 

Влиянието на минните отпадъци върху околната среда предвид тяхното количество и качество, 

ще е незначително. Генерираните отпадъци няма да предизвикат замърсяване на водите, 

атмосферния въздух и почвите и няма да окажат влияние върху растителния и животинския свят 

в района на находище „Колибар Чешма”. 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и 

др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение 

и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден 

обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

Характерът на добива на суровината не е свързан с консумация на вода, не се отделят отпадъчни 

води или техногенни продукти, свързани с потенциална опасност от промяна режима и 

качеството на повърхностните и подземните води. 

Високо издигнатата земеповърхностна форма, на която е разположено находището и 

напукаността на скалите го правят слабо или практически напълно безводно. Останалите 

количества води се оттичат повърхностно по склона. При проучването не е  установен приток на 

подземни води.  

Кариерата е разположена във високите части на терена. Масивът е напукан и падналите валежни 

води дренират в дълбичина. При прокарване на сондажните изработки водоносен хоризонт не е 

подсечен. Най-ниското експлоатационно ниво – 355 м е разположено значително под местния 

ерозионен базис. Хидрогеоложките условия се оценяват като прости и затруднения от такова 

естество не се очакват. Водоотливът на кариерата се извършва по гравитачен път. 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

Генериране на опасни химични вещества не се очаква. 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на 



глава шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗИСКАНА ИНФОРМАЦИЯ С ПИСМО С ИЗХ.№ ПД-244(3)/21.04.2022 Г., 

ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪГЛАСНО ПИСМО С ИЗХ. № ПУ-01-187(1)/19.04.2022 Г. НА БД-ИБР 

Забележка към писмо с изх. № ПД-244(3)/21.04.2022 г.: „Да се направи съпоставка между 

заложените за добив количества подземни богатства в цялостния работен проект при 

започване на разработване на кариерата, разчета на количествата за добив за периода на 

изтеклия концесионен договор и заложените за изземване количества подземни богатства, 

които ще се включат в актуализирания работен проект, разчета за количествата за добив за 

новия период от 15 години“ 

 

Забележка към писмо с изх. № ПД-244(3)/21.04.2022 г.: „Да се представи информация дали с 

актуализацията на цялостния работен проект се предвижда промяната в технологията на 

добив на полезното изкопаемо“ 

 С актуализацията на цялостния работен проект не се предвижда промяна в 

технологията на добива на полезно изкопаемо. 

Забележка към писмо с изх. № ПД-244(3)/21.04.2022 г.: „Да се направи цялостна съпоставка на 

промените, които се предвиждат  с актуализацията на цялостния работен проект за добив и 

първична преработка на подземни богатства от находището за срока на продължение на 

действието на концесионния договор, актуализиран проект за ликвидация или консервация на 

миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на 

действие на концесионния договор с предишните цялостни работни проекти, по които е 

работено до изтичане на концесионния договор.“ 

 Промени с удължаването на концесионния договор не се предвиждат, прилагаме 

подробна записка на актуализирания проект част рекултивацията и .pdf на крайната 

рекултивирана ситуация. 

Забележка към писмо с изх. № ПД-244(3)/21.04.2022 г.: „Да се предостави информация за 

преработка на добитите материали в ТСИ и цех за обрязване – местоположение, номер на 

имота, част ли е същия имот от концесионната площ.“ 



 В близост до кариерата е разположена ТСИ за преработка на добивания материал. 

Забележка към писмо с изх. № ПД-244(3)/21.04.2022 г.: „Липсва информация за водовземане за 

пиитейни и промишлени нужди, водоизточник за оросяване  - необходими количества; 

количества отпадъчни води по потоци.“ 

 Характерът на добива на суровината не е свързан с консумация на вода, не се отделят 

отпадъчни води или техногенни продукти, свързани с потенциална опасност от 

промяна режима и качеството на повърхностните и подземните води. Високо 

издигнатата земеповърхностна форма, на която е разположено находището и 

напукаността на скалите, го правят слабо или практически напълно безводно. Част от 

повърхностните води инфилтрират дълбочинно и се просмукват под ерозионния 

базис, като се придвижват по пукнатините в дълбочина, без да се образува водоносен 

хоризонт. Водоотливът на кариерата се извършва по гравитачен път. За целта 

работните хоризонти се отработват с наклон 3- 5 % , където има естествен водоотлив 

на евентуални повърхностни води. При проучването не е бил установен приток на 

подземни води, а е наблюдавана загуба на промивка. При експлоатацията на 

находището не се очакват промени в хидроложките и хидрогеоложки условия. 

Технологията на добив не изисква използването на техническа вода. В резултат на 

експлоатацията на находището въздействието върху повърхностните и подземните 

води териториален аспект ще има локален характер. Замърсяване на повърхностни и 

подземни води няма да има. 

Забележка към писмо с изх. № ПД-244(3)/21.04.2022 г.: „От информацията не става ясно, дали 

на площадката има склад за взривни вещества, съхраняват ли се и какви количества взривни 

вещества.“ 

 На площадката няма склад за взривни вещества, не се съхраняват ВВ. 

Забележка към писмо с изх. № ПД-244(3)/21.04.2022 г.: „Представете информация съхраняват 

ли се в рамките на концесионната площ горива и горивно – смазочни материали за 

обслужващата техника, място на съхранение и количества.“ 

 В рамките на концесионата площ не се съхраняват горива и горивно – смазочни 

материали за обслужващата техника. 

Забележка  към писмо с изх. № ПУ-01-18(1)/19.04.2022 г.: „Да се опише от къде ще се снабдява 

кариерата с вода за питейно – битови нужди, като в приложения актуализиран цялостен 

работен проект за битови нужди е предвидено да се ползват около 2,0 l/s.“ 

 За питейно – битови нужди се предвижда в кариерата да се доставя бутилирана вода. 

Забележка към писмо с изх. № ПУ-01-18(1)/19.04.2022 г.: „Да се даде информация относно 

формираните на площадката отпадъчни води очаквано количество. Следва да се посочи начин 

на пречистване, при предвиден такъв и начин на отвеждане (точка на заустване в 

повърхностен воден обект, водоплътна изгребна яма или др.). Необходимо е да се има предвид, 

че посочената в приложения актуализиран цялостен работен проект типова септична яма не 

е пречиствателно съоръжение.“ 

 Характерът на добива на суровината не е свързан с консумация на вода, не се отделят 

отпадъчни води или техногенни продукти, свързани с потенциална опасност. Високо 

издигнатата земеповърхностна форма, на която е разположено находището и 

напукаността на скалите, го правят слабо или практически напълно безводно. 

Водоотливът на кариерата се извършва по гравитачен път. За целта работните 

хоризонти се отработват с наклон 3- 5 % , където има естествен водоотлив на 

евентуални повърхностни води. 



Забележка към писмо с изх. № ПУ-01-18(1)/19.04.2022 г.: „Неоходимо е да бъде представено 

становище от „ВиК“ ЕООД – Хасково, което е оператор на водовземни съоръжения за 

питейни – битово водоснабдяване в района“ 

 Становище от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Хасково с изх. № 

1049/06.06.2022 г. – приложение към настоящото уведомление. 

Забележка към писмо с изх. № ПУ-01-18(1)/19.04.2022 г.: „Да се посочи предвидената 

дълбочина на добив.“ 

 Предвидената дълбочина на добив, до която ще се достигане  е кота: 355. 

Забележка към писмо с изх. № ПУ-01-18(1)/19.04.2022 г.: „Да се представи становище от 

кмета на Община Ивайловград, за съществуването на водовземни съоръжения, за които 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ не разполага с информация, но същите 

представляват източници за питейно – битово водоснабдяване на населените места, в района 

на концесионната площ.“ 

 Становище от Община Ивайловград с изх. № 91-00-372/3/10.06.2022 г. – приложение 

към настоящото уведомление. 

Забележка към писмо с изх. № ПУ-01-18(1)/19.04.2022 г.: „Да се предвидят мерки за 

недопускане на замърсяване в района на добивната площадка с горивно – смазочни материали 

от техническите средства и други замърсители“ 

 На територията на кариера „Колибар чешма“ не се предвижда извършването на 

ремонтни дейности и съхранение на гориво – смазочни материали. Всяко използвано 

транспортно средство е оборудвано с вана за събиране на масло при авария. На 

територията на кариерата има обособено място за изгребване и депониране на 

замърсена почва в случай на авария. За недопускане на замърсявания от ежедневен 

характер се използват химически тоалетни, а за твърдите битови отпадъци- 

контейнер. 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от 

ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата 

на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг 

подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен 

акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 



- Становище от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Хасково с изх. № 1049/06.06.2022 г. 

- Становище от Община Ивайловград с изх. № 91-00-372/3/10.06.2022 г. 

- Актуализиран цялостен работен проект по част рекултивация и ликвидация 

4. Електронен носител - 1 бр. 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

нна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

7. ⍌ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран 

пощенски оператор. 

  

Дата: 19.07.2022 г.                                                      Уведомител: ………………………… 

                                                                                                                         (подпис) 

  

 

 

 

 


