
Представено от „БУЛГНАЙС“ ООД уведомление за инвестиционно предложение 
за „Разработване на находище за декоративни облицовки (амфиболити) 
„Акация“ в землище на с. Покрован, общ. Ивайловград, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от „БУЛГНАЙС“ ООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Разработване на находище за декоративни облицовки (амфиболити) 
„Акация“ в землище на с. Покрован, общ. Ивайловград, обл. Хасково и 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 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

С инвестиционното предложение се предвижда разработване на находище 
„Акация“ за добив на декоративни облицовки (амфиболити) в землище на село 
Покрован, общ. Ивайловград, като добива се извършва по механичен способ без 
използване на взрив. Общата площ на концесията е 76.6 дка, която включва площта на 
находището в размер на 35.7 дка и терени със спомагателно и обслужващо значение 
на площ 40.9 дка. Средногодишната производителност на кариерата се предвижда да 
бъде от порядъка на 300 куб. м. скална суровина. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. 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. № ПУ-01-
267/09.05.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив 
(копие, на което прилагаме за сведение и съобразяване), ИП е допустимо от гледна 
точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на 
определени условия. 

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 концесионна площ „Акация“ определена с координати: 

 
№

 на 
точка 

UTM 
35 зона БГС2005 

Х (м) У (м) 
1 4858125 173743 
2 4858116 173909 
3 4858036 173982 
4 4857897 173880 
5 4857757 173872 
6 4857784 173788 
7 4857821 173722 
8 4857868 173642 
9 4857943 173631 

 
не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попада в обхвата на защитени зони BG0001032 „Родопи 
Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните 
местообитания. По Единната информационната система за защитените зони от 
екологичната мрежа Натура 2000, концесионната площ е заета от местообитания 91М0 



Балкано-панонски церово горунови гори и 6210 Полуестествени сухи тревни и 
храстови съобщества върху варовик (Festuco Brotemalia) (*важни местообитания на 
орхидеи). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 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. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитената зона ще се извърши на етап 
информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до община Ивайловград, кметство село 
Покрован, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и Министерство на 
енергетиката. 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 22.05.2018 г./ 


