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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 19 ПР/2014г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по 

приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС, чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и 

извършена проверка на място отразена с констативен протокол № 129/26.02.2014г. 

 

РЕШИХ 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: «Изграждане на кариера за добив на скални облицовъчни материали (гнайси) 

в площ „КАРАДЖЕЙКА” с концесионна площ 69255кв.м., землище на с. Кобилино и с. 

Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху върху компонентите на околната среда, 

природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве  

 

възложител: „Булгнайс”ООД 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Предложението предвижда изграждане на кариера за добив на скални облицовъчни 

материали (гнайси) в площ „КАРАДЖЕЙКА” с концесионна площ 69255кв.м., землище на с. 

Кобилино и с. Черни рид, община Ивайловград.  

С решение № 15 ПР/2013г. издадено от директора на РИОСВ Хасково, е преценено да не се 

извършва оценка на въздействието върху околната среда за ИП “Изграждане на кариера за 

добив на гнайс за настилки и облицовки в концесия „Караджейка” /79100 кв.м./, землище на 

с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково“, тъй като няма вероятност същото да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона по НАТУРА 2000 “Родопи 

Източни” с код BG 0001032. 

Съгласно Протокол № НВ-28/26.09.2012г. на Специализираната експертна комисия при 

МИЕТ, находище «Караджейка» е с обща площ 69 265 кв.м. 

Междувременно търговското дружество «Булгнайс» ООД е подало в Министерство на 

икономиката и енергетиката заявление за предоставяне на концесия за добив на подземни 

богатства от находище «Караджейка», разположено на територията на община Ивайловград, 

област Хасково. Заявената концесионна площ е в размер на 69 265 кв.м., индивидуализирана 

е с координатите на точки от № 1 до № 9 в координатна система «1970г.» и допълнителни 

площи, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.  

При подготовката на проекта на решение на Министерския съвет за предоставяне на 

концесия от посоченото находище и съпътстващите го документи, е констатирано и 

несъответствие в координатите на концесионната площ, посочени в Решение № ХА-15-
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ПР/2013г. и координатите, посочени от «Булгнайс» ООД със заявлението за предоставяне на 

концесия за добив на подземни богатства.  

Във връзка с казаното по-горе търговското дружество «Булгнайс» ООД е подало уведомление 

за ново инвестиционно предложение описващо новото местоположение на кариера за добив 

на скални облицовъчни материали (гнайси) в площ „КАРАДЖЕЙКА” с концесионна площ 

69255кв.м., землище на с. Кобилино и с. Черни рид, община Ивайловград.  

Площ “КАРАДЖЕЙКА” се намира в землището на с. Кобилино и с. Черни рид, община 

Ивайловград, област Хасково.  

Списък на координатите на граничните точки на концесионна площ “КАРАДЖЕЙКА” /69255 м
2
/ 

землище на с. Кобилино и с. Черни рид, община Ивайловград , област Хасково 

№ Х Y 

1 4531170.0 9463120.0 

2 4530884.3 9463344.0 

3 4530871.8 9463328.4 

4 4530730.0 9463259.0 

5 4530828.3 9463183.0 

6 4530938.0 9463088.0 

7 4530974.0 9463043.0 

8 4531062.8 9462997.1 

9 4531170.0 9463043.0 

 

Експлоатацията на кариерата ще се извършва в следната последователност: 

Разкриване и подготовка на запасите 

- отнемане на хумусния слой; 

- откривни работи - разкриване, чрез изземване на изветрелите и силно наплочени 

гнайси; 

- провеждане на мероприятия по насипване и съхранение на хумусния слой; 

Определяне на площите, върху които ще се депонира хумусния слой; 

- насипване на обемите хумус; 

- мероприятия по съхранение на хумуса съгласно Наредба № 26 от 1996г.; 

Провеждане на мероприятия по насипване на минни отпадъци, включващи: 

- определяне на площите, върху които ще се изграждат съоръженията; 

- същинско насипване обемите откривка; 

Добив на суровина - предвижда се получаване чрез добив и предварителна преработка на 30 

000 м
2
/год плочи от гнайси. 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии, но попада в обхвата на защитени зони по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие ЗЗ “Родопи Източни” с BG 0001032, за опазване на 

природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с 

предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 от 

Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 

73/2007г.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и същата е проведена през процедурата за 

преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  

Предвидените дейности се разглеждат като изменение на инвестиционно предложение, което 

изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, 

като само по себе си попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната 

среда (т. 2а) и на основание чл. 93, ал.1, т.1 и 2 подлежи на преценяване на необходимостта 

от ОВОС. 

 

МОТИВИ: 
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I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

 Предложението предвижда изграждане на кариера за добив на скални облицовъчни 

материали (гнайси) в площ „КАРАДЖЕЙКА” с концесионна площ 69255кв.м., 

землище на с. Кобилино и с. Черни рид, община Ивайловград. 

 Концесионната площ е с по-големи размери от площта на находището. Това е 

необходимо във връзка с изграждането на необходимите за осъществаване на 

предмета на концесията инфраструктурни обекти - пътища за достъп, вътрешни пътни 

връзки, площадки за предварителна преработка на суровината, изграждане на 

временни и постоянни съоръжения за минни отпадъци, и др. 

 Изхождайки от минно-техническите условия в находище „Караджейка” е приета 

система на експлоатация, с ръчен и механизиран добив на гнайсови плочи. 

 Добивът ще се води по площ и за удълбаване на създадените работни забои и 

подстъпала. Постепенното изземване на суровината ще се извършва чрез удълбаване 

на долнището на кариерата по естествената шистозност на гнайсите. Основното 

предназначение на гнайсите е получаването на плочи за скални облицовки и 

настилки. Плочите ще се отделят на място още в самата кариера. В периода на 

експлоатация ще се извършват и откривни работи за отстраняване  на земно-

глинестите окткривни маси. Кариерата ще се отработва на хоризонтални или слабо 

наклонени слоеве в технологична последователност  отгоре-надолу. 

 В резултат на извършените геоложки проучвания в находище “КАРАДЖЕЙКА”, 

община Ивайловград, област Хасково са изчислени запаси по категории, количества и 

състояние към 01.01.2012 г. както е посочено в долната таблица: 

 

№ на 

блока 

Код на 

запасите 

Площ на 

блока, 

Обем на 

покривката, 

Количество на 

полезното 

изкопаемо 

    м2 м3 м3 

I 111 25 973.0 198 135 121 937 

II 122 22 976.0 282 647 144 698 

Общо  48 949.0 480 782 266 635 

 

 Съгласно Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци 

(обн. ДВ. бр. 10 от 6 февруари 2009г.), в РИОСВ – Хасково е представен план за 

управление на минните отпадъци. 

 Предвижда се рекултивацията се извършва на два етапа: техническа рекултивация и 

биологична рекултивация. Тя ще бъде комплекс от агротехнически, агрохимически, 

технологични и мелиоративни мероприятия за възстановяване на продуктивността на 

рекултивираните площи за 5-годишен период след изпълнение на техническата 

рекултивация.  

 Площадката на обекта граничи със съществуващи пътища, поради това няма нужда от 

допълнително изграждане или промяна на съществуващата пътна мрежа. 

Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на 

техническата инфраструктура на района.  

 По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното 

количество вода за питейни и битови нужди. Технологично вода ще се използва за 

оросяване на работните площадки и пътищата срещу запрашаване и ще се доставя с 

цистерни от селата Кобилино и Черни рид. Питейната вода за работещите в кариерата  

ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа. 

 От добивната дейност на находище “КАРАДЖЕЙКА” не се очаква генериране на 

отпадъци, по смисъла на Закона за управление на отпадъци. Маломерната скална 
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маса, образувана в резултат на добиването ще се използва при рекултивацията. 

Очакваните отпадъци ще са свързани с подготовка за спедиция (палетизиране и 

пакетиране) на готовата продукция. От дейността на работниците ще се генерират 

битови отпадъци. 

 Характерът на инвестиционното предложение ще предизвиква натоварване и известен 

дискомфорт на околната среда при експлоатацията, свързано с шумово натоварване на 

площадката от работата на машините и отделяне на прах. При вземане на 

необходимите мерки за стриктно спазване изискванията, заложени в техническите 

проекти, то ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – 

работната площадка и няма да предизвика въздействие върху жителите на околните 

села, растителния и животински свят. 

 Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане разливи на горивни и 

смазочни материали. Ремонтът на техниката, смяната на маслата и на старите 

акумулатори ще се извършва в базата в гр. Ивайловград. Превозването на скално-

облицовъчните материали ще се извършва със закрити автомобили.  

 При експлоатацията на обекта опасността от инциденти ще бъде минимална. Мерките 

и средствата за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на евентуалните 

аварийни изпускания на замърсяващи вещества и възникване на аварийни ситуации 

ще бъдат подробно разгледани в работния проект. Ще бъде изготвен авариен план, 

съдържащ планирани действия, мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и 

отстраняване на аварийни ситуации, съгласуван с Областно управление „Пожарна 

безопасност и защита на населението". 

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и 

регенеративната способност на природните ресурси в района: 

 Обект на инвестиционното предложение e концесионн площ „КАРАДЖЕЙКА", 

разположена северно от голям овраг, отстои на около 1500 м югоизточно от с. Черни 

рид, на 700 м западно от с. Кобилино и е разположена на 600 м, източно от 

асфалтовия път гр. Ивайловград. Площ “КАРАДЖЕЙКА”, попада в частни земи и 

общински поземлен фонд. 

 Поради дългогодишната антропогенна дейност на която са били подложени околните 

терени, реализацията на инвестиционното предложение няма да внесе значителна 

промяна в традиционното за последното десетилетие земеползване в района.  

 Не се засягат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен 

статут или подлежащи на здравна защита. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, 

че теренът в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на 

защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ BG 0001032 “Родопи 

Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с 

Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по 

ОС и въз основа на чл. 15 /направена проверка на място/ и критериите по чл. 16 от 

Наредбата, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според 

която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 

включително птици, предмет на опазване в горецитираната защитена зона, поради следните 

мотиви: 

1. За концесия «Караджейка» с площ 79100 кв.м. е издадено Решение №ХА-15-ПР/2013г. 

на Директора на РИОСВ-Хасково с характер да не се извършва ОВОС; 
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2. Исканата промяна на концесионна площ с посочените координати в ИП, включва 

обработваема нива с площ около 10 дка. Същата е разположена в северната част на 

концесията и не представлява приоритетен за опазване хабитат в ЗЗ BG 0001032  

“Родопи Източни”; 

3. Реализацията на инвестиционното предложение е върху стари кариерни гнезда; 

4. Не се очаква дейностите по инвестиционното предложение да нарушат целостта и 

кохеретността на горепосочената защитена зона, както и до прекъсване на 

биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея. 

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага загуба на площ от 

местообитания, фрагментация на местообитания или популации на видове и 

безпокойство на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона, поради 

факта че прилежащият район на инвестиционното предложение е силно антропогенно 

въздействан от действащи кариери и геологопроучвателни площи; 

6. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на 

храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района и 

до намаляване числеността на техните популации. 

7. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по ЗЗТ; 
 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Кобилино и с. 

Черни рид, общ. Ивайловград на площ от 69255 кв.м., община Ивайловград, област 

Хасково за срок от 35 (тридесет и пет) години. 

 Въздействието се очаква да бъде пряко и  дълготрайно за периода определен в 

концесионния договор. Продължителността на въздействието съвпада с 

продължителността на експлоатация на кариерата. 

 Процесът на разработване и експлоатация на кариерата ще бъде съобразен с всички 

норми и изисквания и няма да води до значими негативни последици по отношение 

на околната среда. Не се очаква вредно въздействие върху материалните активи, 

атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, 

природните обекти, минералното разнообразие, защитените територии, единични и 

групови паметници на културата и т.н.  

 Евентуалните негативните въздействия са нищожно минимални и се изразяват в 

следното: 

-завишени нива на шума, вибрации и прах по време на експлоатацията и най-вече 

при премахване на разкривката от глина; 

-евентуално замърсяване на околните терени с битови отпадъци, от гориво-

смазочни материали от МПС или разсипване на скални материали  при превоза им; 

-въздействие върху макар и изключително бедния растителен и животински свят 

чрез отнемане на екологични ниши; 

-трайно нарушаване на съществуващия и характерен ландшафт до извършването 

на рекултивацията на терена. 

 За инвестиционното предложение е направено писмено съгласуване с РЗИ Хасково по 

отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. В 

законоустановения срок не е получен отговор. РИОСВ Хасково счита, че не се очаква 

възникване на риск за здравето на населението при реализация на инвестиционното 

предложение.  

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие.  
 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на община 

Ивайловград, кмета на с. Кобилино и кмета на с. Черни рид, а засегнатото население е 
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уведомено, чрез поставяне на обява на таблото в общината. Към момента на представяне на 

документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС в РИОСВ 

Хасково, в община Ивайловград, кметство с. Кобиливо и кметство с. Черни рид не са 

изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на 

инвестиционното предложение. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – 

Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното предложение.  
 

При спазване на следните условия: 

 

1. Да не се допуска ползване или увреждане по друг начин на площи от съседните 

терени; 

2. Да не се изсича трайна дървесна растителност, констатирана по периферията на 

площта - представена от природни местообитания от 91АА и 91 МО. За същите е 

направена преценка с Решение №ХА-15-ПР/2013г на Директора на РИОСВ-Хасково 

за задължителното им запазване; 

3. Дейностите по взривяване да бъдат извън размножителния период /април-юни/ за 

видовете животни приоритетни за опазване в защитена зона „Родопи Източни”; 

4. Провеждане на поетапна рекултивация само с местни видове; 

5. При инцидентно констатиране на защитени видове в предвидените за годишно 

усвояваните участъци, да се осигурят всички необходими мерки за опазването им, 

които мерки гарантират, че същите няма да бъдат унищожени пряко при разработване 

на кариерната площ и прилежащите терени; 

6. Да не се допуска навлизане на машини, изхвърляне на отпадъци, разливи на горивно-

смазочни материали, както и всякакво друго пряко или косвено увреждането на 

съседни терени, извън усвояваните площи; 
 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.  

Настоящото решение за «Изграждане на кариера за добив на скални облицовъчни материали (гнайси) в 

площ „КАРАДЖЕЙКА” с концесионна площ 69255кв.м., землище на с. Кобилино и с. Черни рид, община 

Ивайловград, област Хасково не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на 

околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като 

основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на възложителя или 

на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият 

възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково своевременно, но не по-късно от 14 – дни след 

настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния кодекс 

чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - 

дневен срок от съобщаването му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на 

издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение. 

 
 
 
 

инж. Д. Илиев: 

Директор на регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 

 
 
 
 
Дата: 27.3.2014г. 


