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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 31 ПР/2013г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 
 

на основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и 

чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона 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 за ОС), представената писмена документация от възложителя по 

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

ОС и Становище от РЗИ - Хасково и констативен протокол от проверка № 

22/11.01.2013г. 

 

РЕШИХ 
 

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

предложение: “Изграждане на кариера за добив на плочи цепени за облицовки и 

настилки в концесионна площ „Фабриката – 1”, Ивайловградско”, в землището на с. 

Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху комопонентите на околната среда, 

природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитени зони и човешкото здраве. 

 

възложител: ЕТ „Наско – 87 – Красимир Аргиров“ 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кариера за добив на 

плочи цепени за облицовки и настилки в концесионна площ „Фабриката – 1”, 

Ивайловградско”, в землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград.  

Кариерата се разглежда като разширение на участък с площ от 7482 м
2
, 

включващ имот 000191 от Държавен горски фонд с начин на трайно ползване кариера 

скала, на концесионна площ „Фабриката – 1” за разработването на който има издадено 

решение № 32-ПР/2003 г. на директора на РИОСВ Хасково, с характер да не се 

извършва оценка на въздействието върху околната среда. 

За цялата концесионна площ от 34694 м
2
 е сключен на 18.04.2012 г. концесионен 

договор между ЕТ „Наско – 87 – Красимир Аргиров“ и Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). 

Площта на находището е 20972 м
2
, а обема на геоложките запаси е 125362 м

3
. 

Откривката е 35906 м
3. 

Годишно от находището ще бъдат добити 31515 м
2
 (945 м

3
) плочи цепени и 

камък трошен за пътни настилки и строителни цели в размер на 1920 м
3
, (при обемно 

тегло 2.58), количеството камък трошен ще бъде 4954 тона. 
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Координатен регистър на концесионна площ „Фабриката-1” 

площ 34694 м
2
 

№ X Y 

1 4530058.3 9463166.2 

2 4530077.0 9463108.0 

3 4530076.6 9463107.6 

4 4530246.4 9462942.0 

5 4530266.0 9462922.9 

6 4530292.3 9462943.3 

7 4530250.0 9463012.0 

8 4530253.1 9463144.0 

9 4530257.7 9463210.5 

10 4530237.6 9463234.0 

 

Концесионната площ от 34694 м
2 

 обхваща находището /20972 м
2
/ и 

съпътстваща площ необходима за добива: изграждане на рампи, депа, кантар, фургони 

и др. Концесионната площ е почти изцяло разкрита от нерегламентирания добив в 

миналото. В нея има стара кариера с три кариерни стъпала и с купове от антропогенен 

отпадък. 

Ще се прилага открита разработка на полезното изкопаемо (кариерен способ) с 

изземване на суровината отгоре надолу: ъгъл на устойчивия откос на кариерата 65 º при 

фронт от 2 до 10 м; брой на работните стъпала 3; височина на работното стъпало 

средно 2.0 м; изземване на суровината чрез прокарване на полутраншеи с ширина 5 м, 

като траншеите ще завършват с площадки, на които ще се разположат багерите; посока 

на придвижване на работния фронт на добивните работи: от юг на север, а добивните 

работи в посока от изток на запад; максимална дължина на работен фронт 50 м. 

Отводняването на кариерата ще e гравитачно, като за тази цел минните работи ще се 

водят с наклон до 5 º към входящата траншея на всеки хоризонт. 

За отделянето на гнайсошистния блок от забоя ще се използват ограничени 

пробивно – взривни работи за разтърсване на масива и пробутване с булдозер на 

блоковете на удобно за отцепване място 

След края на експлоатация ще се премине към възстановителни и 

рекултивационни работи на нарушените терени по изготвен и утвърден проект за 

рекултивация, в който ще се засегнат всички аспекти по опазване и възстановяване на 

нарушените терени. Ще се заложи техническа и биологична рекултивация.  

Инвестиционното предложение се разглежда като разширение на действащата 

кариера, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната 

среда, като същото попада в обхвата на Приложение № 2 попада в т. 2, а) на 

Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 на ЗООС  и подлежи на преценяване на 

необходимостта от ОВОС.  

 Разглежданата площ, не попада в границите на защитена територия по смисъла 

на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона “Родопи-

Източни” код BG0001032 за опазване на природните местообитания, приета с Решение 

№ 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.  

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 

съвместимост на основание 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 и 

същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и 

отразена в настоящото решение.  
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МОТИВИ: 
 

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: 

 

 С инвестиционното предложение се предвижда доразработване на кариера за 

добив на плочи цепени за облицовки и настилки в концесионна площ 

„Фабриката – 1”, Ивайловградско”, в землището на с. Кобилино, общ. 

Ивайловград. Концесионната лощ е в размер на 34694 м
2  

включваща площта на 

находището 20972 м
2
 . Предвижда се разработката и експлоатацията на 

кариерата да се осъществи по сключения Договор за концесия за 35 години; 

 Предвижда се ръчно добиване на плочите чрез цепене, като се използва малка 

спомагателна механизация. Ще се извършват пробивно - взривни работи при 

добива само при необходимост; 

 Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън и в 

концесионната площ. Ще се използват съществуващите черни пътища в и около 

кариерата. За използването им не се предвижда запечатки. Ако се наложи ще се 

извърши незначителна рехабилитация чрез засипване на отделни ерозирани 

участъци с инертни материали. До площта преминава третокласен асфалтов път 

за с. Пелевун, отклонение от пътя гр. Ивайловград – гр. Крумовград. 

Технологични пътища в рамките на разработваната част, при необходимост ще 

бъдат изградени след одобрен цялостен проект; 

 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. 

 При добива ще се генерират два отпадъка от иззетата откривка: почвен слой и 

стерил (гнайсошисти от изветрителната зона и антропогенен насип). Те ще 

бъдът депонирани в две отделни насипища (за двата отпадъка поотделно) 

ситуирани в границите на концесията. Незначителните количества технологични 

отпадъци от добива и първичната преработка също ще се депонират в 

насипището и ще бъдат използвани при техническата рекултивация. 

 Добивът на гнайсошисти не изисква използването на други природни ресурси. 

 Находището ще се разработва над нивото на подземните води. Такива не са 

достигнати при проведените геологопроучвателни работи и няма опасност 

разработката на кариерата да доведе до замърсяване на подземните води. 

Хидрогеоложките условия на терена не предполагат оводняване на кариерните 

разработки – има възможност за свободно оттичане на дъждовните води. 

Отводняването е по р. Атеренска (приток на р. Арда) и е в изток – североизточна 

посока. Експлоатацията на кариерата не е свързана с дейности, отделящи 

отпадни и замърсени води;  

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

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

акумулатори ще се извършва извън кариерния участък, в съответно пригоден за 

целта пункт. Влизането на машини ще се извършва по асфалтирания път и 

съществуващите черни пътища и няма да бъде допуснато увреждане на 

обработваеми земи, ливади, пасища или гори; 

 При разработката на находището там където съществува хумусен слой, той ще 

бъде иззет и депониран на пласт от няколко метра в насипище „Хумус”. Ще бъде 

съхранен и използван за нуждите на рекултивацията;  

 Рекултивациите ще се проведат съгласно утвърдени проекти, неразделна част от 

Цялостния работен проект. Нарушените терени ще бъдат рекултивирани 
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съгласно изискванията на НАРЕДБА № 26 от 2 октомври 1996 г. за 

рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, 

отнемане и оползотворяване  на хумусния пласт с цел възстановяване на 

ландшафта. 

 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. 

 При експлоатацията на обекта се предвижда, че опасността от инциденти е 

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. Те са свързани с правилата, осигуряващи безопасна и безаварийна 

работа при разработването на находища с открит характер, съгласно Правилника 

за безопасност на труда (1996 г.), Кодекса на труда и други действащи 

инструкции. Ще бъде изготвен авариен план, съдържащ планирани действия, 

мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни 

ситуации. 

 
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: 

 

 Концесионна площ „Фабриката – 1” е разположена на 1200 м запад – 

югозападно от с. Кобилино, между асфалтовия път гр. Ивайловград – с. Пелевун 

и стария черен път за с. Кобилино, и на 200 м южно от р. Атеренска. 

Административно е в землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. 

Хасково.  

 Концесионната площ е почти изцяло разкрита от нерегламентирания добив в 

миналото. В нея има стара кариера с три кариерни стъпала и с купове от 

антропогенен отпадък. В южния фланг има малка площ, заета главно от тревиста 

растителност, храстова (драка, шипка, глог и др.) и много малко нискостеблени 

дъбови дръвчета, издънкови и нискобонитетни.. Кариерният добив на 

гнайсошисти няма да повлияе на ползвателите на земи в района и да промени 

настоящия статус на земите. 

 Зонирането в района е регламентирано с картата на възстановената собственост 

на землището на с. Кобилино, като инвестиционното предложение ще промени 

настоящия статус на земите. Околните терени се ползват като кариерни терени и 

няма да бъдат засегнати от развитието на кариерата. В този смисъл реализацията 

на инвестиционното предложение няма да внесе никаква промяна в 

традиционното земеползване в района. 

 На терена няма санитарно – охранителни зони, свързани с питейни и други 

водохващания.  

 

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

 Инвестиционното намерение  попада в границите на защитена зона  “Родопи-

Източни” код BG 0001032 за опазване на природните местообитания, приета с 

Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.  
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 В границите на усвояваните площи и прилежащите им терени няма 

регистрирани местообитания/ месторастения на защитени и редки видове по 

Закона за биологичното разнообразие и обявени територии (или такива  в проект 

на проучване) по Закон за защитените територии. 

 Инвестиционното намерение ще се реализира в продължение на 35 години на 

концесионна площ от 34,694 дка в рамките на утвърдените запаси, от които 

пряко като кариера ще се усвояват 27,728 дка и ще засегне 0,00016% от площта 

на ЗЗ “Родопи Източни”. 

 По време на извършената проверката се констатира, че концесионната площ 

почти изцяло е разкрита от нерегламентиран добив в миналото. В нея има стара 

кариера с три кариерни гнезда и антропогенен отпадък. В южния флаг има 

малка площ, заета от тревиста растителност, храстова (драка, шипка и глог) и  

изредено, издънково дъбово насаждение.  

 За разработването на кариерата не се предвижда изграждане на нови пътища – 

достъпът е осигурен от съществуващ полски път. Дейностите по взривяване ще 

бъдат извън размножителния период за видовете животни приоритетни за 

опазване  в защитена зона „Родопи Източни”. 

 Разглежданият участък за реализация на ИП на този етап предполага минимално 

отрицателно въздействие върху защитена зона “Родопи-Източни”, без пряко 

въздействие върху ключовите елементи, предмет на опазване в зоната. 

Посоченото по-горе нарушаване на издънковото дъбово насаждение неминуемо 

води до загубата им за периода на експлоатация на находището, но се очаква 

възстановяването му след извършване на рекултивация. 
 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
 Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде 

ограничен и локален в рамките на разглежданата площ от находището 20.972 дка, които 
са част от цялата концесионна площ 34.694дка,  в землище на с. Кобилино, община 
Ивайловград, област Хасково. 

 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 хората и тяхното здраве, 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.  

 Съгласно писмо изх. № РД-02-39/20.03.2013г. на Директора на Регионална 

здравна инспекция Хасково, не се очаква възникване на риск за здравето на 

населението при реализация на инвестиционното предложение.  

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие.  

 Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на 

експлоатация на кариерата (35г.) 
 

 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 

 

Възложителят писмено е уведомил за инвестиционното си предложение кмета 

на Община Ивайловград и кметството на с. Пелевун (до кмета на с. Кобилино), а 
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засегнатото население чрез обява във вестник „Новинар”. Не са депозирани 

мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на 

инвестиционното предложение. 

 

 

При спазване на следните условия: 

 

 

1. Провеждане на поетапна  рекултивация само с местни видове. 

2. Дейностите по взривяване да бъдат извън размножителния перод за видовете 

животни приоритетни за опазване ва ЗЗ «Родопи Източни». 

3. 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. 

4. При осъществяване на инвестиционното предложение и свързаните с него 

дейности, възложителят е длъжен да изпълнява изискванията, свързани с 

опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените 

със закон територии и обекти, в т.ч. и актовете и предписанията на всички 

компетентни органи по околна среда.  
 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет.  

Настоящото решение за “Изграждане на кариера за добив на плочи цепени за 

облицовки и настилки в концесионна площ „Фабриката – 1”, Ивайловградско”, в 

землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. 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: 26.03.2013г. 


