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Р Е Ш Е Н И Е   З А  П РЕ Д В А Р И Т Е Л Н О  И З П Ъ Л Н Е Н И Е 
 

№ 1 / 2014 
 

Производството е по реда на чл. 60, ал. 2, във връзка с ал. 1 от 
Административнопроцесуаналния кодекс (АПК)  

 
Образува се по повод постъпило в Региналната инспекция по околна среда (РИОСВ) гр. Хасково, искане 

с вх. № 50 (33)-13/18.06.2014 от Димитър Ангелов и Радомир Чолаков, действащи като Изпълнители директори 
на „КАОЛИН” АД, със седалище и адрес на управление: п.к. 7039 гр. Сеново, ул. „Дъбрава“ № 8, за допускане на 
предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2-2/2014 г. на Директора на РИОСВ Хасково, за одобрение 
на инвестиционно предложение: “Доусвояване на находище на подземни богадства – варовици-„Великан“ в 
землищата на гр. Димитровград, гр. Меричлери и село Великан, общ. Димитровград”, по Алтернатива ІІ 
разработване на територия от находището с площ от 280.346 дка. от общата в границите на останалите 661.2 
дка. от концесионната площ на „КАОЛИН” АД. 
 Възложителят мотивира искането си с необходимостта от незабавно изпълнение на акта, т.к. със 
забавянето поради съдебно оспорване на решението, което се одобрява на най-ранен етап инвестиционното 
предложение за доусвояване на находище на подземни богатства – варовици-„Великан“, ще се накърнят 
особено важни държавни и обществени интереси, каквито са опазване на околната среда, осигуряване на 
благоприятна и здравословна околна среда и минимизирането на отрицателното въздействие, присъщо към 
електродобивните производствата в страната, както и ще последват значително и трудно поправими вреди, 
както за живота и здравето на гражданите, така и за дружеството. 

Считам, че този интерес обективно съвпада с интереса на държавата, обществото, гражданите и 
търговските дружества, с които КАОЛИН” АД е в договорни отношения или взаимодейства по един или друг 
начин. Допускането на предварително изпълнение се налага и поради наличие на сериозна вероятност да бъде 
значително затруднено и дори осуетено изпълнението на Решението, при което възможността да настъпят 
непоправими вреди е съществена, поради което следва да се уважи направеното искане. Мотивите за 
допускането на предварителното изпълнение са следните: 
 
1. Спирането на дейността на дружеството, освен до отрицателен социален ефект /лишени от работа до 
около 50 човека./, би довело и до тежки екологични последици поради невъзможност за осигуряване суровина за 
сероочистващите инсталации на ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3. В случай че „КАОЛИН“ АД е принудено да спре дейността си, 50 
% от платеното концесионно възнаграждение няма да постъпва по бюджета на Община Димитровград, което 
към този момент е съществено перо в бюджета. От друга страна, забавянето на влизането в сила на Решението 
по ОВОС и свързаните с това последствия, може да предизвика сериозни загуби за Дружеството, отнасящи се 
до изпълнение на условията по концесионния договор и заплащане на концесионна такса, без пълноценно 
извличане на полезните компоненти от добитите подземни богатства.   
 
2. Експлоатацията на инсталациите, предмет на извършената ОВОС и защитата на особено важни 
държавни или обществени интереси. 
 
Съгласно Договор за концесия -22.08.2008 г. със страни Министерски съвет на Република България, от една 
страна като Концедент и „Каолин“ АД, от друга страна като Концесионер. По този договор дружеството се е 
задължило да разработи находище „Великан“, при ефективно извличане на полезното изкопаемо, опазване на 
околната, да заплаща договорно определеното концесионно възнаграждение и др. Към този момента е 
реализиран първи етап от разработване на находището обхващащ площ от 180 дка. Настоящето инвестиционно 
предложение засяга етап втори от доусвояването на извлекаемото полезно изкопаемо от находището. Ако се 
забави реализацията на инвестиционното предложение държавата и общината ще претърпи загуби, изразяващи 
се в невнасяне от концесионера на уговореното концесионно възнаграждение и неизпълнение на другите му 
задължения по концесионния договор.  
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3. Осуетяване на изпълнението на решението по ОВОС и вероятността от настъпване на значителна и 
трудно поправима вреда. 

Ноторно известно е, че без влязло в сила Решение по ОВОС, респективно без да бъде допуснато неговото 
предварително изпълнение, не могат да се предприемат действия по останалите процедури от реализиране на 
инвестиционното предложение, придобиване на недвижими имоти и вещни права, процедиране на подробни 
устройствени планове, провеждане на процедури по промяна начина на трайно ползване. Като се имат предвид 
нормативно определените продължителни срокове по тези процедури, съпроводено с неизвестния период от 
време, който отнема придобиване на права върху земята покриваща находището, става ясно, че ако не бъде 
допуснато предварително изпълнение на решението по ОВОС реализирането на настоящия проект на практика 
става неосъществимо.  

От закъснение на изпълнението на Решението по ОВОС може да последва значителна или трудно 
поправима вреда за „Каолин“ АД. Това се дължи на факта, че всяко забавяне в реализацията на 
инвестиционното предложение води до забава на цялата процедура която има за крайна цел извършване на 
добив. Ще се подложат на риск направените към момента инвестиции за земя и техника, ще е невъзможно да се 
изпълняват ангажиментите към държавата, поети с концесионния договор. 

 
Намирайки за основателно искането на възложителя и на основание чл. 60, ал. 2, във връзка с ал. 1 от  

(АПК),  
 

Р А З П О Р Е Ж Д А М 
 
ДОПУСКАМ предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 2-2/2014 г. на Директора на РИОСВ 

Хасково, с характер за одобрение на инвестиционно предложение: “Доусвояване на находище на подземни 
богадства – варовици-„Великан“ в землищата на гр. Димитровград, гр. Меричлери и село Великан, общ. 
Димитровград”, по Алтернатива ІІ разработване на територия от находището с площ от 280.346 дка. от 
общата в границите на останалите 661.2 дка., с възложител „КАОЛИН“ АД, след внасяне на парична 
гаранция в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева), по банков път по сметка на РИОСВ Хасково в TБ 
OББ АД с BIС код на банката: UBBS BGSF и IBAN: BG98UBBS80023300261310. 

 
Гаранцията се освобождава без да се дължат лихви след влизането в сила на Решението по 

ОВОС. 
Решението подлежи на обжалване пред  Административен съд Хасково по реда на АПК в 

тридневен срок от съобщаването му 
 

 
инж. Д. Илиев 

 
Директор на Регионална инспекция по  

 
околната среда и водите- Хасково 
 

 
 
 

Дата: 20.06.2014г. 
 

 

 

 

 


