
Представено от „БАРОН“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за “Изграждане на кариера за добив на плочи цепени за облицовки и 
настилки в концесия „Стария даскал”, землище на с. Кобилино, община 
Ивайловград 
 

Във връзка с представено от „БАРОН“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за “Изграждане на кариера за добив на плочи цепени за облицовки и 
настилки в концесия „Стария даскал”, землище на с. Кобилино, община Ивайловград, 
на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ-Хасково 
информира за следното: 

 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС): 
Инвестиционното предложение предвижда проектирането и разработването на 

кариера за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси в 
концесионна площ „Стария даскал“ за срок от 35 години. За инвестиционното 
предложение има издадено Решение № ХА-61ПР/14.09.2011 г. на Директора на 
РИОСВ-Хасково. 

На 13.06.2016 г. е сключен договор за предоставяне на концесия за добив на 
скалнооблицовъчни материали – гнайси от участък „Стария даскал“ на находище на 
гнайси „Кобилино“ за срок от 35 години между Министерство на енергетиката (МЕ) и 
„Барон“ ООД, гр. Хасково. 

На 16.09.2016 г. дружеството е внесло в МЕ цялостен и годишен работен проект 
за добив, проекти за рекултивация и план за управление на отпадъците. На 14.10.2016 
г. проектите и плана са разгледани и приети от Дирекция „ПРКК“ със стандартни 
забележки за поправка в текста, които са коригирани, като основното условие е да се 
представи положително писмо за правното действие на Решение № ХА-
61ПР/14.09.2011 г.  

След направена проверка РИОСВ-Хасково се произнася, че Решение № ХА-
61ПР/14.09.2011 г. е загубило правно действие, като това не изключва възможността 
„Барон“ ООД да инициира провеждането на нова процедура по реда на глава шеста от 
ЗООС.  

В тази връзка дружеството е внесло в РИОСВ-Хасково уведомлениe по образец 
съгласно приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, 
обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила 
от 12.02.2016 г.) за иницииране на провеждане на нова процедура по глава шеста от 
ЗООС. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а” от 
Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, подлежи на процедура 
по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, 
ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково.  

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № КД-04-
734/06.01.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив, ИП е 
допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за 
постигане на добро състояние на водите при следните условия: 

- Да се докаже какво влияние ще има добива на плочи цепени за облицовки и 
настилки в концесия „Стария даскал“, землище на с. Кобилино, общ. Ивайловград 
върху близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване. 



- Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло (BG3G000PtPg049) 
от дейностите по експлоатация на ИП. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че концесионната площ определена от координати по 
Координатна система 1970г.: 

 
№ Х Y 

1 4530777.9 9463743.7 

2 4530722.4 9463890.0 

3 4530538.3 9463890.0 

4 4530505.8 9463825.1 

5 4530468.6 9463812.9 

6 4530450.8 9463782.2 

7 4530452.3 9463727.4 

 
Концесионната площ попада в землището на с.Кобилино, община Ивайловград 

и е с обща площ 41,090 дка, като включва участък Стария даскал с площ 20,712 дка и 
допълнителни площи, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, 
извън добива. 

Концесионната площ определена от горепосочените координати не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, 
но попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания. В 
концесионната площ са установени местообитания 6210 Полуестествени сухи 
тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brotemalia) (*важни 
местообитания на орхидеи) и 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба 
за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 
на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и 
доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, 
ал.4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  

Предвид горното, преценката за вероятната степен на отрицателно 
въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона ще бъде 
извършена на етап внасяне на приложение № 2 от Наредбата за ОВОС. В приложение 
№ 2 да се включат и координатите на участък Стария даскал с площ 20,712 дка, 
определен за добив. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Ивайловград, кметство село 

Кобилино и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив. 

 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 16.01.2017 г./ 


