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За БДЗП Изх.№ 126/23.12.2021 г. 
ДО: Г-Н БОРИСЛАВ САНДОВ 

Министър на околната среда и водите 
edno_gishe@moew.government.bg  
minister@moew.government.bg  

 
       КОПИЕ: Инж. Наталия Пачеманова 

Директор 
РИОСВ – Хасково 
director@riosv-hs.org  

 
 

С Т А Н О В И Щ Е  - В Ъ З Р А Ж Е Н И Е 
 
    ОТ:  Коалиция „За да остане природа в България“ 
 
ЧРЕЗ:  сдружение „Българско дружество за защита на птиците” (БДЗП), партньор на 

BirdLife International в България, вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска 
цел при Софийски градски съд по ф.д. № 17151/1993 г., Булстат 121244539 

 със седалище и адрес на управление: гр. София, , район Слатина, ж.к. Яворов, бл. 
71, вх. 4, ет.1, 

 представлявано от Ваня Рътарова-Георгиева, действаща в качеството си на 
изпълнителен директор и законен представител 

 
Относно: Инвестиционно предложение /ИП/ за добив и преработка на 

полиметални руди (златно-сребърни) от находище „Розино”, площ „Тинтява“, 
попадащо на територията на защитена зона за птици „Бяла река” BG0002019 и 
защитена зона за природни местообитания „Родопи-Източни“ BG0001032 
 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 
 

Защитена зона за птици „Бяла река” BG0002019 е обявена със ЗАПОВЕД № РД-
575 от 8 септември 2008 г. - на основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от 
Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерския съвет № 122 от 
2.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.). Вносител на документацията за защитена зона „Бяла 
река” BG0002019 е Българско Дружество за защита на птиците /БДЗП/. Сдружението има 
дългогодишен опит и успешно работи за опазване на дивите птици, важните за тях места 
и местообитания и защитава правото на съществуване на дивата природа, като по този 
начин допринася и за устойчиво ползване на природните ресурси и благосъстоянието на 
хората. БДЗП участва в множество дейности “in-situ”, които имат за цел да подпомогнат 
дивите популации на редки и застрашени видове птици, и които са свързани с 
провеждането на научни изследвания, значителна по обем теренна работа и 
ангажираност на широк екип от български и чуждестранни специалисти. БДЗП 
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реализира и консервационни дейности, в т.ч. и по ЛАЙФ проект(-и) (бел.: със средства от 
европейските фондове).  

 

В конкретния случай, евентуалното реализиране на ИП би нанесло вреда върху 
видове, които са не само обект на специална нормативна защита, но които попадат и в 
обхвата на дейностите по проекти „Нова надежда за египетския лешояд“ LIFE16 
NAT/BG/000874, Земите и горите на орела LIFE18/NAT/BG/001050, по които Дружеството 
активно работи. Горното напълно обосновава правният и обществен интерес от 
депозирането на настоящото СТАНОВИЩЕ-ВЪЗРАЖЕНИЕ и предполага, че същото 
следва да се разглежда като израз на позиция – срещу възможни и вероятни 
посегателства върху дивата природата, които евентуално биха настъпили като резултат 
от реализирането на конкретното ИП. 

 
В тази връзка следва да имате предвид, че БДЗП категорично ВЪЗРАЗЯВА  срещу 

реализацията на инвестиционно намерение: “Добив и преработка на полиметални 
руди от находище „Розино”, площ „Тинтява” с възложител „Тинтява Експлорейшънс” 
АД, тъй като същото предвижда  да се реализира  върху горски и тревни местообитания 
(пасища) с обща площ от 621,83 ха, по открит кариерен способ за срок от 9 години, което 
включва:  прокарването  на нови пътища/трасета;  взривни и изкопно-насипни дейности;  
преработка, включваща сепариране, натрошаване, смилане, стандартна колективна 
флотация, филтрация на златно-сребърния концентрати; депониране на флотационния 
отпадък и т.н. Предвижда се Флотационната фабрика  да обработва 1,75 милиона тона 
годишно, а  количество хвост за съхранение в хвостохранилище ще е 8 575 милиона тона  
и ще служи за запълване на иззетите минни пространства. За целите на рудодобива освен 
пътища се предвижда  да бъде изградена и друга съпътстваща инфраструктура – 
водопровод, електропровод, сгради и  депа за съхранение на почва. Предвижда се на 
територията на концесионната площ (в хвостохранилището) да се съхраняват опасни 
химични вещества и смеси. Всички тези дейности крият сериозна заплаха за опазваните в 
защитената зона местообитания и ще поставят в риск опазваните видове птици. 

 
Следва да подчертаем, че съгласно Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ 

управлението, опазването и контролът на компонентите на околната среда и факторите, 
въздействащи върху тях, се извършват по ред, определен от ЗООС и от специалните 
закони за компонентите и факторите на околната среда (чл. 6 от ЗООС). Такъв специален 
закон е Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. 

Съгласно чл.6, ал.1, т.2 от ЗБР е предвидено опазване на местообитанията на 
видовете по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания 
и на дивата флора и фауна – за видовете животни и растения, посочени в Приложение 
№ 2 от ЗБР, а в т.3 на същата разпоредба е предвидено опазването на местообитанията 
по видовете по Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици - 
за видовете, включени в Приложение № 2 на ЗБР. 

От своя страна, разпоредбата на чл.37 от ЗБР предвижда: за защитени на 
територията на цялата страна се обявяват дивите животински и растителни видове, 
посочени в Приложение № 3 на ЗБР, като видовете отбелязани с „!“са включени и в 
Приложението към Резолюция № 6 (1998) на Постоянния комитет на Бернската 
конвенция.  
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Във връзка с горното, МОЛЯ да съобразите следното, а именно: 
 

1. Концесионната площ, където се предлага реализирането на инвестиционното 
намерение, се намира в територия с висока степен на съхранение и естественост на 
природните екосистеми - не повлияна от замърсяващи производства и индустрия, от 
големи урбанизирани територии или големи транспортни коридори. Територията се 
характеризира с голямо видово разнообразие, като някои видове животни, са със 
статус „застрашени“ (бел.: съгласно националната Червена книга, и/или оценките на 
за статуса на видовете международната организация IUCN – световен и 
европейски червен списък) и са  видове, които избягват близостта на човека и в голяма 
степен са уязвими към човешки дейности свързани с интензивно шумово и химическо 
замърсяване, на безпокойство, фрагментиране и унищожаване или промяна на 
местообитанията. 
 

2. Инвестиционното предложение по характера си ще доведе и до неприемливо 
значителни увреждания на природните екосистеми и местообитания на застрашени 
видове - унищожаване на значителни по площ територии, фрагментиране на 
местообитания, значително безпокойство, вкл. прогонване, замърсяване, риск от 
залпови замърсявания, промени във хидрологичния режим, състава и 
характеристиките на водите. Инвеститорът предвижда да използва отпадните 
материали от хростохранилището, където според информацията в уведомлението ще 
се съдържат и химически опасни вещества, за запълване на иззетите мини 
пространства.  Има вероятност тази дейност да доведе до трайно замърсяване на 
почвите, а от там и на подземните води в район с висок риск от опустиняване. Това е 
неприемливо високо въздействие, и това, че се предвижда да е в Натура 2000 го прави 
на практика недопустимо. 

 
3. Концесионната площ попада почти изцяло на територията на защитена зона Бяла 

река BG0002019 за опазване на дивите птици, като заема 1,39% от територията й. 
Реализирането на ИП поради обхвата и характера си (бел.: унищожаване на 
значителни по площ територии, фрагментиране на местообитания, значително 
безпокойство, замърсяване, риск от залпови замърсявания) противоречи на 
предмета и целите на опазване на защитената зона. В ЗЗ „Бяла река” са установени 
167 вида птици, от които 59 са включени в Червената книга на България. От европейско 
природозащитно значение (SPEC) са 67 вида (BirdLife International, 2004). «Бяла река» е 
място от световно значение, като представителен район за Средиземноморския 
биом. Тук се срещат 5 от общо 9 установени за страната биомно ограничени вида, 
характерни за този биом - голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, 
червеногушо коприварче /Sylvia cantillans/, малко черноглаво коприварче /Sylvia 
melanocephala/, белочела сврачка /Lanius nubicus/ и черноглава овесарка /Emberiza 
melanocephala/. Орнитологично важно място и изащитена зона «Бяла река» осигурява 
подходящи местообитания за 51 вида, включени в приложение 2 на ЗБР, за които се 
изискват специални мерки за защита. Четиридесет и шест от тях са вписани също в 
приложение І на Директива 79/409/ЕИО и повече от половината от тях имат значителни 
гнездови популации тук. Районът е постоянно място за почивка и хранене на черни 
лешояди /Aegypius monachus/. «Бяла река» е едно от най-важните в страната места от 
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значение за Европейския съюз за опазването на черния лешояд, както и за 
гнездящите тук черен щъркел /Ciconia nigra/, осояд /Pernis apivorus/, малък орел 
/Hieraaetus pennatus/, орел змияр /Circaetus gallicus/, късопръст ястреб /Accipiter 
brevipes/, козодой /Caprimulgus europaeus/, голям маслинов присмехулник /Hippolais 
olivetorum/ и белочела сврачка /Lanius nubicus/. Горската чучулига /Lullula arborea/ е 
представена в Бяла река със значима на европейско ниво гнездова популация. 
Реализирането на инвестиционното предложение ще засегне 36 вида птици - предмет 
на опазване в защитената зона, като за 24 от тях имаме конкретни данни, събрани 
посредством стандартни методики на проучване в рамките на различни проекти, 
финансирани с публични средства (Приложение 1). 

 
На база на наличните данни установяваме, че реализирането на инвестиционното 
намерение ще доведе до: 
а/. Значително въздействие с риск от трайно прогонване на две двойки на световно 
застрашения египетски лешояд (Neophron percnopterus), чиито гнездови територии 
включват територията на находище „Розино“. В случая се засяга 100% от гнездовата 
популация на вида, предмет на опазване, в защитената зона, както и 7,7% от 
националната му популация. Като се има предвид силно застрашения статус на вида и 
огромните усилия които се полагат, включително чрез националния план за действие, 
да се спре изчезването му, всяко въздействие, водещо до риск от прогонване, 
безпокойство или увреждане на местообитанията му е недопустимо спрямо предмета 
и целите на опазване на защитената зона;  
б/. Значително въздействие с риск от трайно прогонване на три двойки на скалния 
орел (Aquila chrysaetos), включен в категорията уязвим, съгласно Червената книга на 
България. На територията на находище „Розино“ попадат гнездовите територии на 
трите двойки скални орли, предмет на опазване в защитената зона. В случая се засяга 
100% от гнездовата популация на вида, предмет на опазване, в защитената зона, 
както и 1,9% от националната му популация. Като се има предвид, че видът е 
подложен на силно безпокойство от страна на човека, особено в равнинните територии 
на страната, всяко въздействие, водещо до риск от прогонване, безпокойство или 
увреждане на местообитанията му е недопустимо спрямо предмета и целите на 
опазване на защитената зона; 
в/. На територията на находище „Розино“ попадат гнездовите територии на 1 двойка 
сокол скитник, 1 двойка черна каня, 1 двойка късопръст ястреб, една двойка 
белоопашат мишелов, една двойка малък креслив орели и една малък орел. Тези 
видове ще загубят гнездовите си територии и ще бъдат прогонени от района и тъй като 
става въпрос за въздействие върху значителен процент от гнездовата популация на 
тези видове в защитената зона (между 20% и 67%), то толкова значимо въздействие е 
недопустимо. 
г/. Други значително засегнати видове, чиито гнездови райони попадат в границите на 
находище Розино са черният щъркел и осоядът. Постоянното и дългосрочно увреждане 
на местообитанията им и засягането на голям процент от гнездовата им популация в 
защитената зона също противоречи на целите на опазване и е недопустимо. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените по-горе видове птици консервационно значими – световно 
застрашени, включен в Червената книга на Република България, както и в 
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Приложение № 3 към чл.37 от ЗБР, като защитен вид и в Приложение № 2 към 
чл.6, ал.1, т.2 и т.3 от ЗБР, изискващ обявяване на зони за защита на 
местообитания, чрез мрежата Натура 2000. Тяхното опазване е приоритетно и с 
голям обществен интерес.   

д/. Горските местообитания, попадащи на територията на находището се обитават 
също от видове птици, предмет на опазване, които ще бъдат силно засегнати поради 
постоянно и необратимо унищожаване на над 1% от гнездовите им местообитания в 
защитената зона и съответно прогонването им от района. Допълнително ще бъдат 
фрагментирани съседни горски и тревни местообитания. Най-засегнати ще бъдат 
черният и белогърбият кълвач, средният пъстър кълвач, козодоят, горската чучулига и 
полубеловратата мухоловка. 
е/. Територията се използва регулярно като хранително местообитание и предоставя 
местообитание за нощуване и почивка на черния лешояд (Aegypius monachus), който 
е вид, включен в Червения списък на IUCN в категорията “Близък до застрашен“. Тъй 
като нощувките на черния лешояд са относително постоянни и ограничени в тази част 
на защитената зона, унищожаването на местообитанието е недопустимо спрямо 
целите и предмета на опазване на защитената зона.  
ж/. Територията попада в основния коридор на прелитане на белоглавия лешояд (Gyps 
fulvus). Площта се явява основно място за хранене и почивка на вида между местата за 
гнездене по поречието на тека Арда и Гърция. Целенасочените проучвания, в резултат 
на които е установено, че територията е от ключово значение за вида са публикувани в 
научна статия  „Arkumarev, V., Dobrev, D., Stamenov, A., Delchev, A., Stouchev, S. 2021. 
Seasonal and age-specific dynamics of the Griffon Vulture’s home range and movements in 
the Eastern Rhodopes. Ornis Hungarica 29(2): 81-92. DOI: 10.2478/orhu-2021-0021“ 
(Приложение 2). Унищожаването на голяма по площ част от местообитанието му е 
недопустима спрямо целите и предмета на опазване на защитената зона; 
з/. Големите количества води, необходими за индустриални нужди, в район изложен 
на голям риск от опустиняване, ще доведе до значими въздействия в хидрологичния 
режим и характеристиките на река Бяла река надолу по течението на реката, което 
косвено ще засегне допълнително видовете водолюбиви птици, предмет на опазване в 
границите на защитената зона, включително земеродното рибарче. 

 
4. Концесионната площ попада изцяло в защитена зона Родопи-Източни BG0001032 за 

опазване на природни местообитания и застрашени видове от флората и фауната, 
различни от птици. Реализирането на инвестиционното предложение противоречи на 
целите и предмета на опазване на защитената зона, а именно: 

а/. Съгласно публично достъпната документация на защитената зона на 
интернет страницата на МОСВ на територията на находище „Розино“ попадат следните 
типове природни местообитания, които са с режим на стриктна защита съгласно 
приложение 1 на ЗБР и на Директива 92/43 на ЕС: 91AA *Източни гори от космат дъб,  
6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea и 
6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Реализирането на инвестиционното 
предложение ще доведе до постоянно и необратимо унищожаване на тези 
местообитания в концесионната площ.  Посочените по-горе местообитания са строго 
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защитени, и не се допуска  унищожаването им,  а инвестиционни проекти, които ги 
засягат - задължително трябва да съдържат предложение за  алтернативно 
местоположение на реализация, каквото в случая НЕ Е налице.   
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Липсата  на алтернативи за дадено ИП е основание да не се допусне 
неговата реализация! Изключения от това правило се допускат само по причини от 
първостепенен обществен интерес, свързан с отбраната или човешкото здраве. 
Златодобивът като вид дейност НЕ попада в нито една от хипотезите на 
първостепенния обществен интерес, поради което липсата на алтернативни 
варианти за реализирането му е достатъчно основание същото да не бъде 
допуснато.  
 

б/. На територията на концесионната площ попадат и следните типове 
застрашени природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона: 91М0 
Балкано-панонски  церово-горунови гори, 5210 Храсталаци с Juniperus spp. и 5130 
Съобщества на Juniperus communis върху варовик, които също се очаква да бъдат 
необратимо унищожени. Независимо от голямата площ на защитената зона, като се 
имат предвид и други инвестиционни предложения, включително и за златодобив, 
унищожаването на тези местообитания също противоречи на целите на защитената 
зона.  

в/. Съгласно публично достъпната документация на защитената зона на 
интернет страницата на МОСВ на територията на находище „Розино“ попадат 
местообитанията на следните застрашени видове животни, които са с режим на 
стриктна защита съгласно Приложение 2 на ЗБР и на Директива 92/43 на ЕС: 
*Европейски вълк /Canis lupus/ и *Осмодерма /Osmoderma eremite/. Извън 
концесионната площ надолу по течението на река Бяла река е налице ефективно 
местообитание на строго защитената Бисерна мида /Unio crassus/, чието 
местообитание ще бъде негативно повлияно от реализирането на инвестиционното 
предложение. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Аналогично на посоченото по-горе, местообитанията на 
приоритетните за опазване видове животни са предмет на строга защита и не 
трябва да бъдат унищожавани и инвестиционни проекти, които ги засягат 
задължително трябва да имат алтернативно местоположение, където биха 
могли да се реализират.  
г/. Инвестиционното предложение засяга пряко или косвено (бел.: надолу по 
течението на Бяла река) ефективни и оптимални местообитания на общо 17 вида 
животни (извън изброените по-горе), които са предмет на опазване в защитената 
зона: лалугер Spermophilus  citellus /Citellus citellus/), видра /Lutra lutra/, шипоопашата 
костенурка /Testudo  hermanni boettgeri/, шипобедрена костенурка /Testudo graeca/, 
южна блатна костенурка /Mauremys  rivulata (Mauremys caspica rivulata)/, обикновена 
блатна костенурка /Emys orbicularis/, пъстър смок /Elaphe sauromates/, жълтокоремна 
бумка /Bombina variegata/, балкански щипок (Лискур, Лингур) /Sabanejewia balcanica 
(Sabanejewia aurata balcanica)/, щипок (Обикновен щипок, Змиорче, Пискал) /Cobitis 
elongatoides (Cobitis taenia elongatoides)/, европейска горчивка /Rhodeus  amarus 
(Rhodeus sericeus)/, пъстър пор /Vormela peregusna/, мишевиден сънливец /Myomimus 
roachi/, голям гребенест тритон /Triturus karelinii (T. cristatus  karelinii)/, обикновен 
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паракалоптенус /Paracaloptenus caloptenoides/, буков сечко /Morimus funereus/, 
лицена /Lycaena dispar/, бръмбър рогач /Lucanus cervus/. 
Големите количества води, необходими за индустриални нужди, в район изложен на 
голям риск от опустиняване, ще доведе до значими въздействия в хидрологичния 
режим и характеристиките на река Бяла река надолу по течението на реката, което 
косвено ще засегне допълнително видовете животни и природните местообитания, 
предмет на опазване в границите на защитената зона. 

 
5. Находище „Розино“ отстои само на 1,5 км. от границите на защитена местност 

„Хамбар дере“, забранителните режими на която включват разкриването на кариери, 
голи сечи и геолого-проучвателни дейности. Макар и да не засяга пряко защитената 
територия, реализирането на инвестиционното предложение в голяма близост до 
границите й ще окаже въздействие върху горските екосистеми и застрашените 
видове животни, които са предмет на опазване в защитената територия. Както бе 
споменато по-горе, някои от видовете птици, гнездящи в защитената територия, 
ползват територията, където попада находища „Розино“ при търсене на храна. 
 

6. Находище „Розино“ отстои само на 2,4 км от Защитена местност „Меандрите на Бяла 
река“. В защитената територия се опазват множество видове, строго зависими от 
водите – риби, птици, бозайници, безгръбначни, растителни видове и съобщества, 
както и застрашени видове птици, гнездящи в границите й. В границите на 
защитената местност се забраняват добив на полезни изкопаеми по открит способ, 
голи сечи. Макар концесионната площ да не попада в границите на защитената 
територия и да не граничи с нея, тя е ситуирана нагоре по течението и водосбора на 
река Бяла река, поради което всички дейности свързани с реализацията на 
инвестиционното предложение, свързани с изсичане на гори, водоползване и добив 
по открит способ,  ще имат аналогично въздействие върху предмета на опазване в 
защитената територия, както и ако се реализират на територията й. В този смисъл 
реализирането на инвестиционното предложение ще компрометира предмета и 
целите на опазване на защитената територия и не би следвало да се реализира в 
мащабите и на местоположението, посочено от инвеститора. 
 

7. Въпреки твърденията на инвеститора за липса на трансграничен ефект от реализацията 
на инвестиционното предложение, като се има предвид, че Бяла река е гранична река 
и продължава течението си в Гърция, както и че златодобива ще засегне със 
сигурност количеството и качеството на водите (бел.: от аналогичен опит с река 
Тополница, която е засегната от рудодобива нагоре по течението на реката) и 
считаме, че такъв ефект е твърде вероятно да има и не бива де се пренебрегва. От 
изложението в уведомлението на възложителя не може еднозначно да се заключи 
липсата на трансграничен ефект. 

 
Като се имат предвид амбициозните цели на Европейската стратегия за опазване 

на биологичното разнообразие и Зелената сделка, които изискват в условията на 
климатични промени не само да се спре загубата на биологично разнообразие, а и да се 
положат усилия за възстановяване на застрашените видове и екосистеми и да се 
прилага принципа за не нанасяне на щети върху природата, а също и като се има 
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предвид, че защитените зони от Натура 2000 са обявени с първостепенната цели именно 
да опазват местообитанията на застрашените видове и застрашените местообитания, 
реализирането на инвестиционното предложение “Добив и преработка на полиметални 
руди от находище „Розино”, площ „Тинтява” е в грубо противоречие на всички 
поставени цели на двете защитени зони от Натура 2000 и защитените територии и по 
тази причина недопустимо. 

 Възможно и вероятно е конкретното ИП да нанесе сериозни вреди, които 
нормативната уредба разглежда като „нарушения“ на екологичното законодателство и 
за които са предвидени и санкции – напр. съгласно чл. 124 от ЗБР за нарушения на 
забраните и ограниченията, определени по реда на чл. 12, ал. 6, чл. 19 и 29, както и за 
неспазване на режимите и условията, определени в заповедите по чл. 42 са предвидени 
санкции, като контролът по прилагането е възложен на министъра на околната среда и 
водите.  

 
Във връзка с изложеното по-горе и с оглед наведените доводи и аргументи, които 

не изчерпват в подробности всички аспекти, отправяме към Вас следните ИСКАНИЯ: 
 

1. Да направите преценка следвайки формата в приложение 1 на Наредбата за ОС, 
изменена и публикувана в ДВ 106 от 15.12.2021 г. и да заключите недопустимост на 
инвестиционното предложение по отношение на съвместимостта с предмета и 
целите на опазване на двете  защитените зони „Бяла река” BG0002019 и „Родопи-
Източни“ BG0001032 и на това основание да прекратите окончателно стартиралата 
процедура; 

2. Да информирате възложителя за всички тежести и режими на територията, предмет 
на инвестиционното предложение, произтичащи от приложимото природозащитно 
законодателство и причините поради, които ИП е недопустимо; 

3. Да информирате Изпълнителна Агенция по горите /ИАГ/ за постъпилото уведомление 
за инвестиционно предложение и да им предоставите възможност за становище, 
както и да уведомите ИАГ за взетото от Вас решение; 

4. Да упражните правомощията си на контролен орган и да се уверите, включително 
чрез теренни проверки, че на територията на концесионната площ не са осъществени 
никакви дейности, които могат да се считат за подготвителни за осъществяване на 
инвестиционното предложение, както и че не са осъществени дейности, които могат 
да се определят като нанасяне на щети или увреждане на застрашени местообитания 
и видове, включително предумишлени действия; 

5. Ако въпреки изложените по-горе аргументи, решите, че процедурата следва да 
продължи, то задължително трябва да се спазват всички норми и процедури, 
включително публичност, като в частност настояваме за следното: 
5.1. Да се извърши ДОВОС и ДОСВ, като още на този етап информирате възложителя 

за всички тежести и режими на територията, предмет на инвестиционното 
предложение, произтичащи от приложимото природозащитно законодателство.– 
В случай, че пристъпите към съвместена процедура по ОВОС и Оценка за 
съвместимост, ДОВОС да се разглежда само, ако ОС обективно и при спазване на 
нормата и духа на закона показва, че има възможност за реализиране на ИП, след 
като са разгледани алтернативи, оценено е наличието на първостепенен 
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обществен интерес и е гарантирано, че няма да бъдат отстранени всички 
противоречия с предмета и целите на защитените зони преди да бъде взето 
крайното решение; 

5.2. Да се инициира процедура за ОВОС в трансграничен контекст, така че да бъде 
оценено трансграничното въздействие; 

5.3. Да изисквате инвеститорът да предложи технологии, които не включват: 
депониране на опасни химикали, на отпадни продукти от рудодобива и други 
замърсители в границите на двете защитени зони; промяна на водния режим, 
прекомерно водоползване и промяна в характеристиките на водните обекти; голи 
сечи в гори; корекции на речни легла; фрагментиране на местообитания при 
изграждане на съпътстваща инфраструктура; 

5.4. По отношение обхвата и съдържанието на ДОВОС: 
- този етап на процедурата да се подложи на обществени консултации, като се 
информира обществеността и засегнатите страни за всички очаквани въздействия, 
свързани с околната среда и човешката здраве, които следва да се разгледат в 
ДОВОС  
- да се предвидят детайлни предпроектни проучвания и да се оценят с 
подробности, като се има предвид и досегашната практика въздействията върху 
компонентите на околната среда и човешкото здраве, като се обърне особено 
внимание на функционалната цялост и стабилността на екосистемите, 
състоянието и въздействието върху горските, тревните и водните екосистеми и 
свързаните с тях застрашени видове, като оценката се направи спрямо всички 
видове, които са включени в приложение 3 на ЗБР и които са засегнати. 
- Да бъдат оценени равностойно алтернативи по местоположение и ако не са 
налице такива, ясно да се обоснове причината за липса на алтернативи и избора 
на въпросната площадка; 
- Да бъде оценен кумулативния ефект върху екосистемите и видовете (като 
изрично ги посочите на възложителя) от развитието на златодобива в Източните 
Родопи и кумулативния ефект и от други производства или ИП, които водят до 
загуба, фрагментиране, замърсяване на местообитания, водочерпене и промени 
в хидрологичния режим, създаване на бариери, безпокойство и ли прогонване на 
видове; унищожаване на индивиди от застрашени видове;  
- Подробно да се оцени въздействието на ИП върху защитена територия 
„Меандрите на Бяла река“ 
- Подробните доклади от проучванията да бъдат неразделна част от ДОВОС и да 
са публично достояние заедно с останалата част от документацията. 
- Предвидените смекчаващи мерки да бъдат разписани така, че ясно да показват 
кои въздействия смекчават и какви ще бъдат очакваните ефекти, включително да 
се посочат индикатори за измерване на ефектите;- ДОВОС да бъде комплектуван 
с ясни и подробни карти по отношение на засегнатите компоненти на 
биологичното разнообразие и съответните количествени оценки за загуба и 
увреждането им. 

5.5 По отношение обхвата и съдържанието на ДОСВ: 
- Да се опишат всички ИП и дейности, които самостоятелно или в комбинация 
въздействат върху видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените 
зони „Бяла река” BG0002019 и „Родопи-Източни“ BG0001032 и да се оцени 
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кумулативното въздействие, като загубата на местообитания да се оценява като 
процент от местообитанието в съответната защитена зона, а не като процент от 
територията на зоната!; 
- Да се оцени въздействието върху всеки вид и всяко местообитание, предмет на 
опазване в защитените зони (като изрично ги посочите на възложителя), като се 
използват както резултатите от целенасочените проучвания, така и цялата налична 
информация; оценката на всеки вид или местообитание да бъде съпроводена с 
онагледяващ картен материал и с доказателства за твърденията на експертите – 
оценители; 
- Да се изискват целенасочени детайлни проучвания, по одобрена от вас 
стандартна методика за картиране на всички местообитания и находища на видове 
в територията на  концесионната площ и непосредствено прилежащите територии, 
като резултатите да бъдат приложени и публично достъпни като неразделна част 
от ДОСВ. 
- Да се разгледат алтернативи по местоположение и при наличие на алтернатива, 
да не се допусне реализацията на ИП в находище „Розино“; при липса на 
алтернативи, да се приложи оценката на първостепенния обществен интерес и да 
се обоснове пред Европейската комисия такъв. Ако не е налице първостепенен 
обществен интерес, ИП не следва да бъде допуснато. 
- По отношение на изготвянето на ДОСВ и ДОВОС, възложителят задължително да 
се консултира с организациите от Коалиция „За да остане природа в България“, 
включително с българското дружество за защита на птиците. 
- По отношение участието на обществеността в процедурата, да се даде ясна и 
подробна информация за всички аспекти на технологията на златодобив, която ще 
бъде ползвана от възложителя, като на разбираем за неспециалисти език се 
обясни какви ще бъдат последствията за околната среда, биоразнообразието, 
земеделието, животновъдството в района и за човешкото здраве, като не се 
допуска укриване (несподеляне) на информация. 

 
6. Желаем да бъдем конституирани като заинтересована страна във всички етапи от 

процедурата по разглеждане на инвестиционното предложение. В тази връзка 
оставаме на разположение и ПРЕДЛАГАМЕ, в удобно за Вас време, да проведем  
работна среща, с участието на Ваши експерти, както и заместник-министър(-и) с 
ресори „Превантивна дейност“ и „НСЗП“, на която подробно и задълбочено да бъдат 
обсъдени всички негативни ефекти, които биха могли да възникнат с оглед 
реализацията на конкретното ИП, както и възможностите за тяхното 
предотвратяване/ограничаване. 

 
УВЕДОМЯВАМЕ Ви, че при необходимост имаме готовност да представим  

допълнителни доводи и аргументи - в рамките на процедурата по разглеждане на 
инвестиционно намерение “Добив и преработка на полиметални руди от находище 
„Розино”, площ „Тинтява”. 

 
ВЯРВАМЕ, че при разглеждането на конкретното ИП ще съобразите и приложите 

всички законови механизми, който гарантират опазването на природата 
конституционното  право на  чиста околна среда. 

http://forthenature.org/
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За контакт и обратна връзка: Ирина Матеева, Отговорник по европейските политики 

към БДЗП, e-mail: irina.kostadinova@bspb.org. 
 
 
Приложения: съгласно текста. 
 
 
От името на Коалиция „За да остане природа в България“:  
 

 
 
Ваня Рътарова- Георгиева 
Изпълнителен директор на БДЗП 
 

http://forthenature.org/

