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Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда  (ДВ. бр.25 от 2003г., посл. доп.  ДВ, бр. 62 от 2022 г.) 

 

 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА 

РИОСВ СОФИЯ 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 

` 

От  „ЩРАБАГ“  ЕАД  

/име, адрес и телефон за контакт / 

гр. София 1309, р-н Илинден, ул. "Кукуш» №1, ЕИК 130463628.  
/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/  

 

Пълен пощенски адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе №115Г, Етаж 8; 

 

Телефон, факс и е-mail:  Тел. 02 445 88 56; E-mail: mineral@mineral2000.bg; Web 

site:  www.strabag.bg 

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: членът на съвета на 

директорите Патрик Хопфгартнер и прокуриста Марко Милошевич, чрез 

пълномощниците си Венцислав Делчев Баликов и Владислава Миролюбова  Стоева, 

съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 10921/2021 от 16.12.2021г. на 

Нотариус Мариета Николова с рег. № 362 на НК, от една страна,; 

 

Лице за контакти: инж. Любомир Ламбов, тел. 0884 130 038. 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

 

Уведомяваме Ви, че фирма „ЩРАБАГ“ ЕАД има следното инвестиционно 

предложение: «Добив на подземни богатства по чл. 2, ал.1, т.5 от Закона за 

подземните богатства - строителни материали - доломити от находище «ПЕРИ - 2» - 

участъци “Запад” и “Изток», разположено в землището на с. Студена, община 

Перник, област Перник. 

Настоящото Уведомление е изготвено от Възложителя на основание чл. 4, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда, приета с ПМС № 59/2003 г., ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 67 от 2019 г.  

 Съдържанието на уведомлението отговаря на изискванията на Приложение № 5 

към чл. 4, ал. 1 и е съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата. 
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 Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС), инвестиционното предложение е обявено на интернет-страницата на дружеството 

и в средство за масово осведомяване. Документи, доказващи обявяването, са представени в 

Приложение №1. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
 

1. Резюме на предложението (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). 

„ЩРАБАГ“ ЕАД е титуляр на сключен с МС на Р България на 15.07.2021 г. 

Договор за предоставяне на концесия по чл.2, ал. 1, т.5 от Закона за добив на подземни 

богатства- строителни материали-доломити от находище „ПЕРИ- 2“,  участъци «Запад» и 

«Изток», разположено в землището на  с. Студена, община Перник, област Перник. 

Основание за договора е Удостоверението за търговско откритие № 0163 от 25.11.2004 г, 

даващо право на „ЩРАБАГ” ЕАД, в качеството си на универсален правоприемник на 

„ИНЖСТРОЙ-СОФИЯ“ АД и титуляр, да сключи договор за концесия на находището без 

търг или конкурс по силата на чл. 29 от ЗПБ. Срокът на концесията е 35 години. 

Въз основа на изготвения „Доклад за резултатите от проведените през 2005 

търсещо-проучвателни работи за доломити за трошен камък за бетон  и пътни 

настилки на площ „ПЕРИ“ и детайлни геоложки проучвания на находище ПЕРИ 2, с. 

Студена, община Перник, с изчисляване на запасите по състояние към 30.05.2005 г“ за 

проученото находище „ПЕРИ-2“ е издаден Протокол за утвърждаване на запасите № НБ-

54/13.10.2005 г. на СЕК при МОСВ.  

Утвърдените запаси и ресурси от доломити за участък «Изток» заемат площ 108 

572 m2 (108,6 дка), a за участък «Запад» - 54 166 m2 (54,2 дка). Определената концесионна 

площ е 236,7 дка (236 654 m2), определена в координатна система „1970 г.“ и 236,6 дка 

(236 625 m2), определена в координатна система „ККС 2005 г.“ 

Утвърдените с протокол № НБ-54/13.10.2005 г. обеми запаси и ресурси от 

доломити, годни за производство на строителни материал по категории в находище 

“ПЕРИ-2“ по състояние към 30.05.2005 г., са показани в Табл.1.  

 Таблица 1 

Участък Категория Количество, хил. m3 

„Изток“ Доказани запаси (111) 2 043,7 

Вероятни запаси (122) 1 759,8 

Общо запаси (111+122) 3 803,5 

Предварително установени ресурси (332) 1 516,7 

„Запад“ Предварително установени ресурси (332) 1 368,8 

Количеството на разкривката е изчислено  на 95,0 хил. m3.  
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Установената при геолого-проучвателните работи средна обемна маса на скалите е 

2,79 t/m3, а коефициента на разбухване при взривяване (по аналогия с действащата 

кариера „ПЕРИ“) е 1,37. 

Копия на  протокол № НБ-54/13.10.2005 г. на СЕК при МОСВ и на договора за 

концесия са представени в Приложение № 2. 

От извършените при геолого-проучвателните работи лабораторни и лабораторно-

техноложки изследвания на доломитите, е установено, че  едрият добавъчен материал 

(ЕДМ) и трошеният пясък, получени след преработка в трошачно-сортирвъчна инсталация 

(ТСИ),  са годни за употреба като: 

- Добавъчни материали за бетон (БДС EN 12620+A1:2008) до марка 300; 

- Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в 

строителни съоръжения и пътно строителство (БДС EN 13242+А1:2007); 

- Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и 

други транспортни площи (БДС EN 13043+AC:2005). 

 

Площта на концесионния контур на находище “ПЕРИ-2”, необходима за 

реализиране на инвестиционното предложение, възлиза на 236,7 дка (236 654 m2). Тя 

включва площта на запасите и ресурсите в двата участъка на находището и площите, 

необходими за разполагане на насипище за почви и вътрешни пътища. Обслужваща 

площадка, в т.ч. трошачно-пресевна инсталация, за „ПЕРИ-2“ не се предвижда, тъй като за 

целта ще се използва съществуващата промишлена площадка в концесионната площ на 

намиращото се в съседство находище „ПЕРИ“.  

Концесионер на кариера „ПЕРИ“ е фирма „ЩРАБАГ“ ЕАД, съгласно сключен 

концесионен договор, влязъл в сила през февруари 2009 година. 

Предвижда се добивните работи в находище „ПЕРИ-2“ да започнат след 

изчерпване на по-голямата част от запасите в находище „ПЕРИ“. 

Предвидените в проекта за разработване на находище „ПЕРИ-2“  дейности за добив 

на доломити са ново инвестиционното предложение.  

На Фиг.1 е представена карта на местоположението на находище „ПЕРИ-2“. 
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 Фиг.1. Местоположението на находище „ПЕРИ-2“ 

  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:  

 Описание на основните процеси  

Добивът и изземването на доломитовата скална маса в находище „ПЕРИ-2“ ще се 

осъществява по открит кариерен способ с помощта на пробивно-взривни работи в среден 

годишен обем от по 100 хил. m3 (279 хил. t) доломити.  

Основните процеси, които ще се извършват при осъществяване на концесията в 

находище „ПЕРИ-2” са: откривни и добивни дейности, транспорт на скална маса до 

трошачно-пресевната инсталация, разположена на промишлената площадка на съседната 

концесия (находище „ПЕРИ“, работеща понастоящем с концесионер „ЩРАБАГ“ ЕАД), и 

рекултивационни работи. 

Система на разработване 

Кариерата ще се разработва по класическа технология за открит добив, на работни 

стъпала отгоре надолу. Изземването на доломитите ще се извърши по циклична 

технология и използването на пробивно-взривни работи (ПВР). Структурата на 

комплексната механизация се състои от багерно-автомобилен комплекс. Основната част 
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от добитите доломити ще се преработват до стандартни фракции за трошен камък и пясък 

в съществуващата трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ) на площадката на съседното 

находище „Пери“. При наличие на търсене, част от добитите доломити ще се влагат без 

предварителна преработка в строителството за изграждане на насипи и пътни основи от 

долното строене на пътя. Почвеният слой в района на находището е маломощен, като на 

места липсва. За това цялата откривка ще се изземва общо. Подходяща е и се преработва в 

ТСИ до фракция 0-63 mm , която се използва за обратни насипи. При наличие на участъци 

с по-мощен почвен слой, той ще се изземва с багер разделно  и ще се съхранява на депо, 

разположено извън запасите, но в рамките на концесионния контур. 

Добивни работи 

Пробивно-взривните работи на територията на находището ще се осъществяват по 

„Nonel” технология, позволяваща намаляване сеизмичното действие на взрива чрез 

свеждане до минимум на количеството взривно вещество, взривявано в една степен на 

закъснение. Технологията включва извършването на следните дейности: 

- Пробиване на сондажите; 

- Изготвяне и поставяне на междинни детонатори; 

- Зареждане на сондажите с взривно вещество; 

- Монтиране и свързване на взривната мрежа; 

- Взривяване на взривната мрежа; 

- Оглед на взривното поле; 

- Вторични взривни работи за взривяване на негабаритни късове. 

За всяко конкретно взривяване ще се изготвя отделен  паспорт на пробивно-

взривни работи и най-вече за частите от кариерното поле с по-високи или по-ниски коти с 

оглед придържането към нивата на отделните хоризонти. 

Взривните работи ще се извършват от специализирана фирма. На територията на 

находището няма да има склад за взривни вещества - те ще бъдат доставяни от фирмата, 

извършваща взривните работи. За добивните участъци, които са най-близко до елементи 

на техническата инфраструктура или до археологически обекти, ще бъдат разработени 

специални взривни планове с използване на по-малко количество взривно вещество при 

зареждането.  Годишно ще извършват по 6-7 взривявания; ще се използват 9750 – 12 000 

кг взривни материали за едно взривно поле. 

За отделни части от кариерата, където физико-механичните свойства на 

доломитите позволяват, като помощен метод за добив може да се използва и безвзривна 

технология, чрез булдозер с рихлител или багер, оборудван с хидравличен чук.  

Проектен контур на кариерата в края на концесията при следните конструктивни 

параметри: 

 Височина на работните стъпала – 15,0 m; 

 Ъгъл на откоса на работните стъпала – 75о; 

 Ъгъл на откоса на неработните стъпала – 65о; 

 Минимална широчина на бермата на работно стъпало – 20,0m; 

 Широчина на бермата в краен контур – 10,0 m; 

 Генерален ъгъл на борда на кариерата – 45о; 
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 Кота дъно на кариерата в края на концесията - 930 m. 

Разкривни работи 

Разкривката е със средна дебелина 0,9 – 1,0 m. Тя се състои от почва със средна 

дебелина 0,15 m (на места липсва) и изветрителен слой доломити. Разкривните работи в 

кариерата за разработване на находище „ПЕРИ 2” се състоят в зачистване на терена при 

подготвяне на сондажните полета. В участъците, където почвения слой има достатъчна 

дебелина, позволяваща нейното селективно изземване, ще се използва универсален 

булдозер, който събира почвените материали на купове, от където се натоварват в 

самосвалите с багер или челен товарач. Стерилната разкривка от изветрителния слой ще 

се оползотворява след преработка в ТСИ (до фракция 0-63 mm) за обратни засипки в 

пътното строителство.  Също с разкривни материали ще се поддържат и вътрешно-

кариерните пътища. 

При проучването на находището е установено наличието на известни количества 

карстови глини (вътрешна разкривка) запълващи каверните и разломните зони. Където е 

възможно тяхното отстраняване, ще става с багер, преди извършването на взривни работи 

или при процеса на първичната преработка в ТСИ.  

Транспортни работи 

Полезното изкопаемо и разкривните материали  ще се транспортират съответно до 

строителните обекти, ТСИ в кариера „ПЕРИ“ или до временното депо за почви с 

автосамосвали с товароносимост 20 t. Насипообразуването ще се извършва с булдозер 155 

к.с.  

Преработка на суровината 

Добитите доломити ще се преработват до стандартни трошено-каменни фракции в 

действащата ТСИ на територията на намиращото се в съседство находище „Пери“. Част от 

добития материал ще се реализира без първична преработка, за насипи и основни пластове 

в пътното строителство, в непреработен вид, като взривена скална маса (ВСМ).  

Рекултивация на кариерата 

Съгласно инвестиционните намерения на „ЩРАБАГ“ ЕАД, на територията на 

находище „Пери 2”, в края на концесията, ще бъде извършена техническа и биологична 

рекултивация на нарушените терени. Предвижда се горскостопанска рекултивация чрез 

затревяване и частично залесяване с подходящи дървесни и храстови видове.  

Технологично оборудване 

Необходимите основно технологично оборудване за работа на обекта е представено 

в Табл.2:  

 Таблица 2 

№ Наименование Брой 

1. Багер обратна лопата обем на кофата 1.2 m3 2 

2. Автосамосвал 20 t. 3 

3. Челен товарач колесен с кофа, 3,2 m3  1 
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 Капацитет и средна годишна производителност 

В  контура на кариерата „ПЕРИ-2“ са включени следните обеми минни маси: 

- Доломити                    - 3 228 300 m3; 

- Почвена разкривка                  -     16 600 m3; 

- Изветрели доломити и карстови глини                -     39 100 m3. 

    ОБЩ ОБЕМ МИННА МАСА:               - 3 284 000 m3. 

 

Средно годишно от находище „ПЕРИ-2” ще се добиват по 100 хил. m3 (279 хил. t) 

доломити. Производителността на кариерата по плътна скална маса ще бъде: 

- годишна производителност – 100 000 m3 (279 000 t); 

- месечна производителност  - 9 100 m3 (25 390 t); 

- дневна (сменна) производителност – 435 m3 (1 214 t). 

 Режим на работа и зает персонал 

На кариерата се предвижда следния режим на работа: 

- общ брой на работните дни в годината – 230; 

- брой на работните дни за планови ремонти – 20; 

- работни дни в седмицата – 5; 

- работни смени в денонощието – 1; 

- продължителност на работната смяна – 8 часа. 

Необходимият персонал за изпълнение на производствената програма на кариерата 

е от 12 човека – Табл. 3: 

                  Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Булдозер 155 к.с. 1 

5. Трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ) 1 

6. Водоноска 1 

7. Фургони 3 

Вид персонал Брой 

І. ОСНОВНИ РАБОТНИЦИ  

1. Багерист 2 

2. Шофьор основен транспорт 3 

3. Булдозерист/ Машинист челен товарач 1 

4. Оператор ТСИ 2 

Всичко І: 8 

ІІ. ИТР  

5. Началник кариера 1/2 

6. Механик 1/2 

Всичко ІІ: 1 

ІІІ. ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ  

7 Охрана 3 

Всичко ІІІ: 3 

ОБЩО НЕОБХОДИМ ПЕРСОНАЛ: 12 
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 Обща използвана площ  

Съгласно Протокол за утвърждаване на запасите № НБ-54/13.10.2005  г. на СЕК 

при МОСВ, утвърдените запаси и ресурси от доломити в находище «ПЕРИ-2» са 

обособени в два участъка: участък «Изток» в площ с размер 108 572 m2 (108,6 дка) и 

участък «Запад» в площ с размер 54 166 m2 (54,2 дка). 

Концесионна площ на находище «ПЕРИ-2» е 236,7 дка (236 654 m2), определена в 

координатна система „1970 г.“ и 236,6 дка (236 625 m2), определена в координатна 

система „ККС 2005 г “. 

 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, електроснабдяване, ВиК; 

газопровод, и др.) 

 Разработването на кариера „ПЕРИ-2“ ще изисква изграждането на ограничена 

инфраструктура, тъй като за преработка на добитата доломитова маса ще се използват 

мощностите на  разположената в съседство кариера „ПЕРИ“, чийто концесионер е също 

„ЩРАБАГ“ ЕАД, съгласно сключен концесионен договор, влязъл в сила през февруари 

2009 година, за срок от 25 години. 

 Пътища 

Добитият материал от кариера „ПЕРИ-2“ ще се транспортира за преработка до ТСИ 

в съседната действаща кариера „ПЕРИ“. Ще се изградят необходимите вътрешнокариерни 

пътни връзки. Реализацията на ИП не налага изграждане на нови пътища извън 

концесионната площ. 

Трасето на главния извозен път на кариера „ПЕРИ“ започва от източния й край, от 

зоната с кантара и административните фургони и се включва в съществуващ общински 

път. Отсечката е асфалтирана, с дължина е 700 m, с постоянен наклон  11%, денивелация 

по дължината му 45m, ширина около 10m, което позволява спокойното разминаване на 

два товарни камиона. Не преминава през с. Студена. и се свързва с път от РПМ Е79-1. 

 Електроснабдяване. Електроснабдяване на територията на кариера „ПЕРИ - 2“ не 

се предвижда. Преработката на добитият материал ще се извършва на територията на 

кариера „ПЕРИ“, на съществуващата трошачно – сортировъчна инсталация. 

Електроснабдяването на обекта се извършва чрез отклонение от въздушен електропровод 

„Боснек“ и трафопост, съгласно договор за присъединяване с „ЧЕЗ Разпределение 

България“ № ДПЕРМ 12002928244/11.07.2018 г., SAPN № IB-32-18-21096 

Горива. Изграденa е бензиностанция за дизелово гориво от 10 000 литра 

вместимост, която се зарежда периодично и се намира в района на кантара и 

административната зона на кариера „ПЕРИ“. За реализацията на ИП ще се монтира още 

една аналогична бензиностанция. Горивно стопанство на територията на кариера „ПЕРИ - 

2“ не се предвижда. 

Водоснабдяване  
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За питейни нужди персоналът на кариера „ПЕРИ - 2“ ще ползва бутилирана 

питейна вода -  галони по 19 литра и 0,5 литра, която ще се доставя на територията на 

съседната кариера „ПЕРИ“.  

Към момента за кариера „ПЕРИ“ водоснабдяването за битови нужди на 

работниците (обслужване на санитарен контейнер) и промишленото водоснабдяване за 

оросяване и за съоръжението за миене на автомобилни гуми се извършва от изграден 

„Тръбен кладенец “ (ТК-1), съгласно разрешително за водовземане от подземни води чрез 

нови водовземни съоръжения №41530101/16.03.2016 г., издадено на „ЩРАБАГ“ ЕАД от 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. 

Битовото обслужване на заетия персонал в кариера „ПЕРИ-2“ ще се осъществява 

на административно-битовата площадка на кариера „ПЕРИ“.  

Вода за производствени нужди в кариера „ПЕРИ-2“ ще е необходима само за 

оросяване и тя ще се черпи от тръбния кладенец ТК-1. 

Канализационна система  

Не се налага изграждане на канализационна система на територията на кариера 

„ПЕРИ-2“. Дъждовните води се разтичат и ще попиват в терена. Производствени 

отпадъчни води няма да се формират.  

Битовото обслужване на работещите в кариера „ПЕРИ-2“ ще се осъществява на 

административно-битовата площадка на кариера „ПЕРИ“. В рамките на концесионната й 

площ има изграден санитарен контейнер с 2 броя тоалетни и умивалници, също така и 

контейнер кухня.  Управлението на битово – фекалните води, генерирани от санитарният 

и кухненският контейнери, се осъществяване чрез мини пречиствателна станция. 

Пречистените води се събират в изгребна непропусклива шахта и се изпомпват 

периодично със специализиран автомобил на фирма, притежаваща разрешение за 

дейността, на база сключен договор. 

 

 Предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, 

ползване на взрив 

В кариера „ПЕРИ-2“ ще се прилага класическа технология за открит добив на 

доломити, на работни стъпала, с посока отгоре надолу. Изземването на минната маса ще 

се извърши по циклична технология, с прилагане на пробивно-взривни работи и извозване 

на автотранспорт. Проектните предвиждания са кота дъно на кариерата в края на 

концесията да достигне 930 m; височина на работните стъпала – 15,0 m. 

 

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: 

Инвестиционното предложение ще се осъществява в имоти в землището на с. 

Студена, община Перник, област Перник и корелира с кадастралната карта на селището. 
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Добивът на полезно изкопаемо - доломити от находище „ПЕРИ-2 ” ще се извършва 

на основание  Договор за предоставяне на концесия по чл.2, ал. 1, т.5 от Закона за добив 

на подземни богатства- строителни материали-доломити от находище „ПЕРИ-2“, 

участъци «Запад» и «Изток», разположено в землището на  с. Студена, община Перник, 

област Перник, подписан на  15.07.2021 г. между  „ЩРАБАГ“ ЕAД  и МС на Р България. 

Разработването на находището ще се осъществява въз основа на  Цялостен работен 

проект, съгласуван  от МЕ. Ежегодният добив на полезното изкопаемо ще се съгласува с 

Годишни работни проекти. Ще бъде разработен План за управление на минните отпадъци 

(ПУМО), който също се утвърждава от  МЕ. 

Промишленото водоснабдяване ще се осигурява от подземни води, черпени от 

тръбен кладенец ТК-1, разположен в съседната кариера „ПЕРИ“ с концесионер 

„ЩРАБАГ“ ЕАД. Дружеството има издадено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски 

район“ разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения 

№ 41530101/16.03.2016 г.,. 

На площадката няма да се съхраняват опасни вещества в количества, надхвърлящи 

критериите на Приложение №3 към ЗООС, така че обектът не се класифицира като 

предприятие с „висок“ или „нисък“ рисков потенциал. 

За процедурата по Глава Шеста от ЗООС ще се произнесе РИОСВ-София. 

Инвестиционното предложение е в пряка и непосредствена връзка с понастоящем 

осъществяващата се концесия на „ЩРАБАГ“ ЕAД – находище „ПЕРИ“, която е 

разположена непосредствено източно от концесионната площ на находище „ПЕРИ-2“. В 

рамките на инвестиционното предложение двете находища ще се свържат с необходимите 

пътни връзки. Добитите в кариера „ПЕРИ-2“ доломити ще се транспортират и преработват 

в ТСИ на пром.-площадката на кариера „ПЕРИ“, като ще се ползва и цялата налична 

инфраструктура. 

Дейностите в кариера „ПЕРИ-2“ ще започнат след изчерпването на запасите в 

кариера „ПЕРИ“, т.е. в двата обекта няма да се провеждат добивни работи едновременно. 

Работите в кариера „ПЕРИ-2“, обаче,  ще кумулират с аналогични  и подобни работи, 

осъществявани в други кариери за добив и преработка на строителни материали в района. 

 

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) 

Находището на доломити “ПЕРИ-2” е разположено в землището на с. Студена, 

община Перник, област Перник. 

Съгласно Протокол за утвърждаване на запасите № НБ-54/13.10.2005  г. на СЕК 

при МОСВ, утвърдените запаси и ресурси от доломити в находище «ПЕРИ-2» са 

обособени в два участъка: участък «Изток» в площ с размер 108 572 m2 (108,6 дка) и 
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участък «Запад» в площ с размер 54 166 m2 (54,2 дка), ограничена от 21 гранични точки по 

външния контур на запасите и ресурсите  с координати, показани в Табл. 4. 

Таблица 4 

Номер по 

ред 
Х (m) Y (m) 

Номер 

по ред 
Х (m) Y (m) 

Координатна система „1970 г.“ 

Участък „Изток“ Участък „Запад“ 

1 4583926,5 8480982,4 11 4584268,0 8480847,6 

2 4583991,8 8481004,7 12 4584259,1 8480929,1 

3 4584099,4 8481168,7 13 4584214,1 8481005,3 

4 4584161,9 8481313,8 14 4584178,1 8481054,7 

5 4584092,8 8481362,0 15 4584127,9 8481036,7 

6 4583795,5 8481315,7 16 4584069,8 8480999,2 

7 4583784,3 8481293,0 17 4583988,3 8480915,5 

8 4583746,3 8481221,1 18 4583967,1 8480855,8 

9 4583734,0 8481140,3 19 4583985,6 8480829,1 

10 4583755,1 8481072,3 20 4584068,9 8480780,7 

   21 4584223,0 8480812,9 

Координатна система „ККС 2005 г.“ 

Участък „Изток“ Участък „Запад“ 

1 4712196,4 303591,0 11 4712541,1 303464,7 

2 4712261,1 303614,9 12 4712530,2 303545,9 

3 4712364,6 303781,5 13 4712483,3 303621,0 

4 4712423,5 303928,1 14 4712446,1 303669,5 

5 4712353,2 303974,6 15 4712396,4 303650,2 

6 4712057,2 303920,9 16 4712339,2 303611,3 

7 4712046,6 303898,0 17 4712259,8 303525,6 

8 4712010,3 303825,2 18 4712240,1 303465,4 

9 4712000,0 303744,1 19 4712259,2 303439,2 

10 4712022,8 303676,6 20 4712343,7 303392,9 

   21 4712496,9 303428,9 

Концесионна площ на находище «ПЕРИ-2» е 236,7 дка (236 654 m2), определена в 

координатна система „1970 г.“ и 236,6 дка (236 625 m2), определена в координатна 

система „ККС 2005 г “. Тя е ограничен от 16 гранични точки с координати в двете 

цитирани по-горе координатни системи, посочени в Табл. 5.   
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Таблица 5 

Точка № 
Х Y Х Y 

Координатна система  „1970 г.“ Координатна система „ККС 2005 г.“ 

1 4584294,40 8480836,40 4712567,70 303454,10 

2 4584283,40 8480937,20 4712554,20 303554,60 

3 4584235,00 8481019,00 4712503,80 303635,20 

4 4584198,30 8481069,40 4712465,90 303684,70 

5 4584122,40 8481158,80 4712387,80 303772,20 

6 4584184,90 8481303,90 4712446,70 303918,70 

7 4584189,60 8481371,20 4712449,80 303986,10 

8 4584098,80 8481439,80 4712357,30 304052,50 

9 4584092,80 8481362,00 4712353,20 303974,60 

10 4583659,90 8481294,40 4711922,20 303896,30 

11 4583734,30 8481055,00 4712002,40 303658,80 

12 4583914,90 8480960,30 4712185,30 303568,60 

13 4583946,60 8480841,60 4712219,90 303450,70 

14 4583968,20 8480810,30 4712242,30 303420,00 

15 4584064,60 8480754,30 4712340,00 303366,40 

16 4584233,70 8480789,60 4712508,20 303405,80 

Комбинирана схема на контурите на запасите и на концесионната площ е показана 

на Фиг.2. 
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Фигура 2. Комбинирана схема на контура на запасите и на контура на 

концесионната площ на находище «ПЕРИ-2» 

 Находище „ПЕРИ-2“ се намира в северната част на планинския хребет Голо Бърдо 

и заема площта около височините Малка Стобленица (1003,5 m) и Голяма Стобленица 

(1040,0 m). По-голяма част от площта на находището е скалиста, на места оскъдно 

затревена. Възвишенията са заоблени с наклон на скатовете до 20-300 и неголеми 

заравнени площи по тях. 
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Климатът в района е умерено-континентален – горещо лято и сравнително мека и 

суха зима. Снежната покривка се задържа около 3 до 4 месеца. Преобладават 

северозападните ветрове.  

Климатичните условия позволяват целогодишна експлоатация на находището. 

Хидрографската мрежа в района е слабо изразена. Основната отводнителна 

артерия, преминаваща на около 2,5 km. Североизточно, е р. Струма. 

На Фиг.3 е представена топографска карта на района на находище „ПЕРИ-2“. 

 

 

Фиг. 3. Топографска карта на района на находище „ПЕРИ-2“, М 1 : 50 000 

На изток концесионната площ на находище „ПЕРИ-2“ граничи с намиращото се в 

експлоатация находище „ПЕРИ“, с концесионер „ЩРАБАГ“ ЕАД. Добитите в кариера 

„ПЕРИ-2“ скални маси ще се извозват и преработват в съществуващите мощности на 

територията на кариера „ПЕРИ“. За извозване на преработените доломити ще се ползва 

главния извозен път от находище „ПЕРИ“,  източно от кариерата. Пътят е асфалтиран и се 
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включва в съществуващ общински път. Не преминава през с. Студена. и се свързва с път 

от РПМ Е79-1.  Няма да се извърши промяна на съществуващата пътна мрежа. 

В района на ИП има и други  кариери за добив и преработка на строителни 

материали.  Освен концесионна площ „ПЕРИ“, разположена непосредствено източно на 

Находище „ПЕРИ-2”, на-близки са кариера „СК-13“, отстояща на 480 m югоизточно от 

концесионния контур на „ПЕРИ-2” и кариера „Студена“ – на 500 m западно. 

Находище „ПЕРИ-2” попада в землището на с. Студена с ЕКАТТЕ 70038, общ. 

Перник. Данни за земеползването са представени в Приложение № 3-1 към това 

уведомление. Заема земи, които са селскостопанска територия – скали, ливади, пасища, 

гори и храсти, предимно общинска собственост.  

Най-близко разположеното до находище „ПЕРИ-2” населено място е с. Студена. 

Отстои на 1490 m североизточно от концесионния контур – Фиг. 4. 

 

Фиг.4. Местоположение на находище „ПЕРИ-2“ с посочени отстояния от селищата 

в района 

Мястото на осъществяване на инвестиционното предложение в находище „ПЕРИ-2” 

не засяга защитени територии, резервати, природни забележителности и защитени 

природни обекти с особен статут на ползване – Фиг. 5. Най-близко разположената 

защитена зона от националната мрежа НАТУРА 2000 e BG0001375 Острица за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
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Фиг.5. Местоположение на находище „ПЕРИ-2“ спрямо най-близките зони от 

националната мрежа НАТУРА 2000 

 “ЩРАБАГ“ ЕАД е възложил на Регионалния исторически музей (РИМ) -гр. Перник 

предварителен оглед и проучване на площта на находище „ПЕРИ - 2“. Издадено е 

становище на музея  № РД-04-01-73/27.05.2013 г., в което са посочени със съответни 

координати обекти - потенциални археологически структури: могилоподподобна 

структура, две позитивни структури и деструкции от каменен градеж. През 2021 г. е 

договорено допроучване на територията (Приложение №3-2 – копия от становище и 

писмо на РИМ- Перник ). 

Не се очаква отрицателно трансгранично въздействие, поради естеството на 

дейността и местоположението на предложението. 

 

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) 

 Вода 
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За питейни нужди на работещите в кариера „ПЕРИ - 2“ ще се доставя бутилирана 

вода.  

За битови цели: Битовото обслужване на заетия персонал в кариера „ПЕРИ-2“ ще 

се осъществява на административно-битовата площадка на кариера „ПЕРИ“. Водата за 

санитарни нужди  ще се осигурява от изграден „Тръбен кладенец “ (ТК-1), съгласно 

разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения 

№41530101/16.03.2016 г., издадено на „ЩРАБАГ“ ЕАД от Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район“. 

За производствени цели: Вода за оросяване за нуждите на кариера „ПЕРИ-2“ ще се 

черпи също от съществуващия тръбен кладенец на площадката на  кариера „ПЕРИ“.  

 Електроенергия 

Не се налага електроснабдяване на находище „ПЕРИ-2“, тъй като преработката на 

добитата скална маса ще става в мощности на територията на действащата към момента 

кариера „ПЕРИ“. Обектът е захранен чрез отклонение от въздушен електропровод 

„Боснек“ и трафопост, съгласно договор за присъединяване с „ЧЕЗ Разпределение 

България“ № ДПЕРМ 12002928244/11.07.2018 г., SAPN № IB-32-18-21096 

 Горива 

Минната техника в кариера „ПЕРИ-2“ ще се зарежда с дизелово гориво от 

изградена бензиностанция за дизелово гориво с вместимост 10 000 литра, която се зарежда 

периодично и се намира в района на кантара и административната зона на кариера 

„ПЕРИ“. За реализацията на ИП ще се монтира още една аналогична бензиностанция. 

Горивно стопанство на територията на кариера „ПЕРИ - 2“ не се предвижда. 

 

 Суровини и материали 

Природните ресурси, които ще се добиват в границите на запасите в находище 

„ПЕРИ-2”, са доломити.  

При експлоатация в бъдещата кариера ще се използват взривни вещества и 

средства за взривяване за отбиване на минната маса. Ще се извършват по 6-7 взривявания 

годишно, с използване на 9750 – 12 000 кг взривни материали за едно взривно поле.  Общо 

годишно ще се необходими до 85 тона взривни материали. Взривните работи ще се 

извършват от външна фирма по договор. Тя ще бъде ангажирана с доставката на 

взривните материали. 

Поддръжката и ремонтите на минната техника ще се извършват от външни фирми 

по договор. Те ще доставят необходимите материали – минерални, хидравлични масла, 

автомобилни гуми, резервни части. За автомобилите поддръжката и ремонтите ще бъдат 

организирани извън обекта. Такава е практиката и в действащата кариера „ПЕРИ“.  

На територията на кариера „ПЕРИ-2“ не се налага складово стопанство. 
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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: 

Опасни вещества ще се емитират при изгаряне на дизеловото гориво при работа на 

ДВГ на механизацията и на автотранспорта по време на минното строителство и 

експлоатацията. В ауспуховите газове се съдържат главно Въглероден диоксид CO2; 

Азотни оксиди, изчислени като NO2; Въглероден оксид CO; Метан СН4; Летливи 

органични съединения ЛОС; в малки количества - Кадмий Cd; Олово Pb; Полициклични 

ароматни въглеводороди (РАН); Диоксини и фурани; Полихлорирани бифенили (РСВ). 

Ауспуховите газове ще се отделят и разсейват в атмосферата. 

Полезното изкопаемо, което ще се добива в кариера  „ ПЕРИ-2“ (доломити),  ще се 

преработва в ТСИ на пром. площадка в съседната кариера „ ПЕРИ”. То не съдържа 

приоритетни и/или опасни вещества, които да повлияят повърхностни и подземни води.  

Предвидените дейностите по минно строителство, експлоатация, закриване и 

рекултивация в кариера „ПЕРИ-2“ не предполага генериране на замърсени отпадъчни 

води, които да се заустват в повърхностни водни обекти. Те ще се извършват над нивото на 

подземните води. 

„ЩРАБАГ“ ЕАД е изградил и експлоатира за производствени и битови цели 

„Тръбен кладенец“ (ТК-1) за водовземане от подземни води чрез нови водовземни 

съоръжения, Разрешително №41530101/16.03.2016 г., издадено на от Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район“. В тази връзка ежегодно се провежда мониторинг за 

качеството на подземните води. Не са установени нарушения на изискванията на Наредба 

№ 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. дв. 

бр.87 от 30 октомври 2007г., посл. изм. и доп. дв. бр.102 от 2016 г.). 

Предвид проектните предвиждания за добив на доломити от находище „ПЕРИ-2“ 

след приключване на добива в разположената в непосредствена близост кариера „ПЕРИ“ и 

сходните параметри на добивните и преработвателни дейности, не може да се очаква 

отрицателно въздействие върху водите. 

  Потенциално възможни с много нисък риск са въздействия от: 

- Нерегламентирани разливи на нефтопродукти - масла и дизелово гориво при 

аварии на минната и транспортна техника в рамките на  работния хоризонт и вътрешно-

кариерните пътища. Редовната  поддръжка и ремонт на автомобилите (ще се извършва 

извън минния обект), прави рискът за възникването на такива аварии незначителен. При 

евентуален разлив на нефтопродукт, напр. при ремонт или авария с някоя от минните 

машини, замърсеният материал може бързо да бъде изгребан и изолиран в съответни 

варели/контейнери. 

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

В етапа на строителство и експлоатацията, откривните и добивните работи в 

кариера „ПЕРИ-2“ ще генерират неорганизирани емисии от прах при изкопните  и 

транспортни дейности.  
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Емисии от ауспухови газове ще се отделят от двигателите на кариерната и 

транспортна техника. Не се очаква праховото замърсяване и замърсяването с ауспухови 

газове при строителните, минни и транспортни дейности в тези периоди да се 

разпространява извън рамките на обекта. 

При провеждане на пробивно-взривни работи ще има залпово замърсяване с прах и 

взривни газове, което ще е краткотрайно.- и периодично, до 7 пъти годишно. 

В сухи периоди ще е възможно прахоотделяне от площадките с изкопана доломитова 

суровина, насипищата, извозващите пътища и пътищата в рамките на отделните участъци. 

Всички емисии са неорганизирани, с локално разпространение. 

Ще се спазват, както и до сега при експлоатацията на кариера „ПЕРИ“ мерки за 

снижаване на емисиите: 

- Използваните добивни, транспортни и други машини с двигатели с вътрешно 

горене са снабдени с подходящи катализатори за намаляване на вредните емисии във 

въздуха.  

- Оптимална схема на вътрешнообектовите пътища с оглед минимизиране на 

емисиите от ауспухови газове и прах;   

- Товарене на добитата скална маса и готовата продукция от възможно малка 

височина, без разпиляване; 

- През сухите дни осигуряване на оросяване на пътищата, насипи и при 

необходимост на площадките с изкопана доломитова суровина. 

- Извън обекта преработените материали се превозват на автотранспорт, покрит с 

платнища. 

- Извозващият път е асфалтиран, не преминава през с. Студена. Извозващият 

маршрут е съгласуван от Кмета на общината. 
 

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

третиране: 

При строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на 

находище за добив на доломити «ПЕРИ-2» ще се генерират следните отпадъци: 

 

 Отпадъци по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 

 Класификацията на отпадъците е направена съгласно Наредба №2 за класификация 

на отпадъците, ДВ бр. 66/2014 г. 

  Опасни отпадъци 

- 13 02 05* и 13 01 10* Нехлорирани моторни, смазочни масла и масла за зъбни 

предавки на минерална основа и нехлорирани хидравлични масла на минерална основа – ще 

се формират от обслужване на техниката, използвана в кариерата при строителството, 

експлоатацията и закриването.  Тези отпадъци ще се събират на мястото на образуване и 

ще се оперират от външната фирма, която ще бъде ангажирана с ремонта и поддръжката 
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на минната техника. Изнасят се извън обекта. Такава е практиката на «ЩРАБАГ» ЕАД и 

за действащата кариера «ПЕРИ». 

- 16 04 03* Други отпадъчни взривни материали  - опаковки от взривни вещества, 

които ще се получават при взривните работи в етапа на минното строителство и  

експлоатацията. Опаковките, които са в непосредствен досег с взривните вещества (ВВ) са 

обикновено полиетиленови и много малко по количество. Съгласно изискванията за 

безопасна работа при взривяване, тези отпадъчни материали са задължение на персонала 

на фирмата, ангажирана с взривните работи и се изнасят извън обекта. 

- 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии - от подмяна при поддръжка на 

кариерната техника при строителството и експлоатацията. Тези отпадъци ще се оперират 

от външната фирма, която ще бъде ангажирана с ремонта и поддръжката на минната 

техника. Изнасят се извън обекта.  

Производствени отпадъци 

- 01 01 02 Изкопни земни маси – незамърсени почви и скална разкривка от 

разкриване на запасите на полезно изкопаемо. Подробно описание - в частта за минни 

отпадъци по-долу. 

- 16 01 17 и 19 12 02 Черни метали (скрап)– части от ремонт и поддръжка на 

кариерна техника. Ще се отделят при строителството, експлоатацията и закриването. Тези 

отпадъци ще се събират на мястото на образуване и ще се оперират от външната фирма, 

която ще бъде ангажирана с ремонта и поддръжката на минната техника. Изнасят се извън 

обекта. Такава е практиката на «ЩРАБАГ» ЕАД и за действащата кариера «ПЕРИ». 

- 16 01 03 Излезли от употреба гуми – ще отпадат от техниката в кариерата, за 

етапите на строителството, експлоатацията и закриването. Тези отпадъци ще се оперират 

от външната фирма, която ще бъде ангажирана с ремонта и поддръжката на минната 

техника. Изнасят се извън обекта. Такава е практиката на «ЩРАБАГ» ЕАД и за 

действащата кариера «ПЕРИ». 

Битови отпадъци 

- 20 03 01 ТБО – ще отделят в незначително количество в рамките на кариерното 

поле при пребиваването на персонала по време на работната смяна и на охраната по време 

на строителството, експлоатацията и закриването. Ще се събират се в контейнери на 

определено място в концесионната площ. Ще се извозват с транспорт до депо за ТБО по 

договор с фирма Титан Сървиз ЕООД. 

 

 Минни отпадъци, по Закона за подземните богатства (ЗПБ) 

- Незамърсени почви от разкриване на площите за добив в кариерата. Почвените 

материали се предвижда да се изземват селективно там, където е възможно, поради много 

малката мощност на почвения хоризонт на територията на находището (на места такъв 

отсъства).  Обемът на почвите, който ще се отнеме  през срока на концесията е около  16 

600 m3. При изземване на почвен слой, той ще се складира на временно депо съгласно 

изискванията на Наредба №26 и ще се използва изключително само за рекултивация.  
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Съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците незамърсените почви се  

класифицират като Изкопни земни маси, код 01 01 02.  

- Скална разкривка- инертен отпадък, изветрителен слой доломити. Обемът на 

скалната разкривка, която ще се отнеме  през срока на концесията е около  39 100 m3. 

Откривката ще оползотворява след преработка в ТСИ  до фракция 0-63 mm за обратни 

засипки в пътното строителство, както и за разширяване и заздравяване на 

съществуващите вътрешнокариерни пътища.  

При проучването на находището е установено наличието на известни количества 

карстови глини (вътрешна разкривка) запълващи каверните и разломните зони. Където е 

възможно тяхното отстраняване, ще става с багер, преди извършването на взривни работи 

или при процеса на първичната преработка в ТСИ.  

Съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците материалът от разкривките  се  

класифицират като Изкопни земни маси, код 01 01 02.  

Ще бъде изготвен План за управление на минните отпадъци, ако се изградят 

съоръжения за минни отпадъци. 

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.) 

Битово-фекалните води няма да се отделят. Битовото обслужване на работещите в 

кариера „ПЕРИ-2“ ще се осъществява на административно-битовата площадка на кариера 

„ПЕРИ“. В рамките на концесионната й площ има изграден санитарен контейнер с 2 броя 

тоалетни и умивалници, също така и контейнер - кухня.  Управлението на битово – 

фекалните води, генерирани от санитарният и кухненският контейнери, се осъществяване 

чрез мини пречиствателна станция. Пречистените води се събират в изгребна 

непропусклива шахта и се изпомпват периодично със специализиран автомобил на фирма, 

притежаваща разрешение за дейността, на база сключен договор. 

Не се очаква при строителството и експлоатацията на находище „ПЕРИ-2“ да се 

отделят производствени отпадъчни води.  Използваните количества вода за оросяване на 

пътищата  ще са относително малки и няма да формират поток от отпадъчни води. 

Дъждовните и снежни води ще попиват в околните терени или в котлована. 

Принудителен водоотлив няма да има. Ниво на подземните води не е достигнато с 

проучвателните сондажи. 

Предлаганото в ИП управление на отпадъчните води не предвижда заустване 

(изпускане) на замърсени води извън обекта. 

Замърсяване на повърхностните и подземните води от формираните отпадъчни и от 

дъждовни води при нормални експлоатационни условия не следва да се очаква. 

 

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

площадката на предприятието/съоръжението: 
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(в случаите по чл. 99б 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) 

При осъществяване на дейностите – предмет на ИП в рамките на находище „ПЕРИ-

2“ могат да бъдат експонирани следните опасни химични вещества: 

- промишлени взривни вещества и средства за взривяване – ще се използват 9750 – 

12 000 кг взривни материали за едно взривно поле. ПВР ще се извършват от 

специализирана фирма по договор до 7 пъти годишно.  

- дизелово гориво за минната техника. Максимално количество в рамките на обекта  

ще бъде 0,2 тона - само в резервоарите на минните машини и автотранспорта. 

Зареждането на минната техника ще се извършва от бензиностанция за дизелово гориво с 

вместимост 10000 литра, намираща се на пром. площадката на действащата кариера 

„ПЕРИ“. Автотранспортните средства ще се зареждат извън обекта. 

- минерални и хидравлични масла за поддръжка на минната техника - до 0,1 тона, 

които ще се доставят при необходимост от външната фирма, която ще бъде ангажирана с 

ремонта и поддръжката на минната техника.  

- отпадъци от минерални масла – до 0,1 тона, които ще се събират и изнасят извън 

обекта от външната фирма, която ще бъде ангажирана с ремонта и поддръжката на 

минната техника.  

Изброените вещества, смеси и опасни отпадъци ще са в количества, по-ниски от 

критериите по Приложение № 3 на ЗООС за класифициране на предприятия/съоръжения 

като такива с „нисък“ и „висок“ рисков потенциал. 

 

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

по реда на глава шеста ЗООС. 

 

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. 

Инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на „ЩРАБАГ“ ЕАД 

www.strabag.bg и в вестник Телеграф № брой №6236/31.10.2022.  

 
 

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

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване 

на инвестиционно предложение. 

2.1. Протокол за утвърждаване на запасите № НБ-54/13.10.2005 г. на СЕК при 

МОСВ.  

http://www.strabag.bg/databases/internet/_public/content.nsf/web/BG-STRABAG.BG-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8.html
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2.2. Договор за предоставяне на концесия по чл.2, ал. 1, т.5 от Закона за добив на 

подземни богатства- строителни материали-доломити от находище „ПЕРИ-2“, участъци 

«Запад» и «Изток», разположено в землището на  с. Студена, община Перник, област 

Перник на „ЩРАБАГ“ ЕAД (първа и последна страница) . 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. Данни за земеползването в района на находище „ПЕРИ - 2”. 

3.2. Становище и писмо на РИМ-Перник. 

4. Електронен носител – 1 бр. 

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

 

 

Дата: ...................................     Уведомител:……………………. 

           (подпис) 
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