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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 5 ПР/2012г. 
 

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, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от 
инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 
4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 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 (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 
2011г.) и констативен протокол от проверка № 873 от 18.11.2011г. 
 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционно предложение: „Разработване на находище за скално-облицовъчни 

материали в находище „Барелица”, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания 
на видове, предмет на опазване в защитени зони по НАТУРА 2000 “Родопи Източни” с 
код BG 0001032 и ЗЗ “Язовир Ивайловград” с код BG 0002106. 

местоположение: землище на с. Камилски дол, общ. Ивайловград, обл. Хасково 

възложител: „ФИНТЕКС” ООД, бул. „Съединение” №62, гр. Хасково ЕИК 836156525 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Предложението предвижда проектирането и разработването на кариера за 
добив на подземните богатства - скално-облицовъчни  материали /тънкопластови  
мрамори  и гнайсошисти, годни за плочи цепени за настилки и облицовки / в границите 

на утвърдените запаси на находище „БАРЕЛИЦА”, разположено в землището на село 
Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково.   

В случая се касае за доразработка на находището, тъй като преди около 25 
години в обхвата на мраморната пачка, фирма „Мармекс”, град Кърджали е 
извършвала масиран добив, в резултат на което е създадена централната стара 
кариера. През годините и в момента територията е неохраняема и се извършва 
бракониерски добив.  

Разкрити са две мащабни и множество малки кариерни гнезда. Находището е с 

обща площ от 225.752 дка. за която е разработен геоложкият доклад с изчислени 
запаси за площта. Доклада е разгледан на 23.06.2011г. от Специализирана експертна 
комисия към МИЕТ.  

Първоначално възложителят предлага концесионна площ от 247.266 дка и 
обособяването на два участъка – „Барелица – запад” с площ от 174.711 дка и участък 
„Барелица – изток” от 51.041 дка, но поради определено съхранения горски характер 
на източния участък, зает от дъбови гори, характерни за тази част на Източни Родопи, 
с цел недопускане на увреждането им, фирмата решава да ограничи концесионната 

площ само в рамките на западния участък - 174.711 дка. След извършената проверка 
на място от експерти на РИОСВ Хасково и установеното самозалесяване с участието 
и на космат дъб в югоизточния и северозападния край на участъка се предложи от 
възложителя изключването на тези участъци. Реалната концесионна площ за която 
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възложителят ще кандидатства е 95.737 дка. от които около 30 дка с изчерпани 
запаси, а останалите са основно площи с иззета в миналото откривка, където запасите 
от тънкопластови  мрамори са съхранени. 

 
На 02.09.2003 г. е сключен Договор с МОСВ за търсене и проучване на 

подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства – разрешение № 
245/22.08.2003 г. на Министъра на околната среда и водите. С допълнително 
споразумение № 1 от 02.03.2005 г., неразделна част от договора, срока за проучване е 
удължен с 12 (дванадесет) месеца. Общият срок на проучване е бил 30 месеца, до 
02.03.2006г. Резултатите са обобщени в „Геоложки доклад за резултатите от 

търсенето и проучването на тънкопластови мрамори и гнайсошисти, годни за добив на 
плочи цепени зa настилки и облицовки, през периода 2005-2006 година в проучвателна 

площ „БАРЕЛИЦА" в землището на село Камилски дол, община Ивайловград, област 
Хасково с изчисление на запасите и ресурсите”.  

Добивът се предвижда да бъде реализиран в продължение на 35 години в 

рамките на концесионната площ от 95.737 дка. с изчислени запаси и ресурси– т.е. 

върху около 65 дка. 
 

Координатите на находище „БАРЕЛИЦА” и концесионната площ са следните : 
                                (координатна система 1970 г.) 

ПО ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД 

(247.266 ДКА) 

КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ 

(95.737 ДКА) 

1 Г1 4543983.3 9468695.3 1 Г4 4543429.8 9469110.8 

2 Г2 4543762.2 9468839.7 2 Г21 4543188.5 9469171.0 

3 Г3 4543530.8 9469022.1 3 Г21 4543188.5 9469171.0 

4 Г4 4543429.8 9469110.8 4 Г18 4542764.6 9469337.1 

5 Г27 4543412.9 9469159.8 5 Г11 4543016.2 9469424.2 

6 Г28 4543564.5 9469264.5 6 Г10 4543081.8 9469375.2 

7 Г29 4543715.9 9469381.5 7 Г9 4543144.7 9469345.4 

8 Г33 4543382.2 9469388.1 8 Г31 4543214.8 9469316.6 

9 Г31 4543214.8 9469316.6 9 Г32 4543403.5 9469249.6 

10 Г9 4543144.7 9469345.4 10 Г27 4543412.9 9469159.8 

11 Г10 4543081.8 9469375.2     

12 Г11 4543016.2 9469424.2     

13 Г12 4542879.5 9469486.9     

14 Г13 4542700.5 9469499.8     

15 Г14 4542532.5 9469414.2     

16 Г15 4542509.9 9469414.6     

17 Г16 4542509.7 9469381.5     

18 Г17 4542558.4 9469375.2     

19 Г18 4542764.6 9469337.1     

20 Г21 4543188.5 9469171.0     

21 Г22 4543381.1 9469024.0     
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22 Г23 4543548.9 9468916.1     

23 Г24 4543634.1 9468852.8     

24 Г25 4543818.5 9468727.2     

25 Г26 4543997.1 9468600.4     

 
Добивът ще се извършва в следната последователност: отстраняване на 

разкривката, „повдигане” на определена част от масива с булдозер или друга машина, 
изваждане (отделяне) на плочите чрез длето и чук, подреждане на плочите на „кубици” 
или палети, извозване на отпадъка – дребен материал. 

За концесионната площ е направено съгласуване с РЗИ Хасково, по отношение 
на здравния риск.  

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.2, 
а) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на 
необходимостта от ОВОС.  

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 
(Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г.) и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

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: 

 Предложението предвижда проектирането и разработването на кариера за 
добив на подземните богатства - скално-облицовъчни  материали 
/тънкопластови  мрамори  и гнайсошисти, годни за плочи цепени за настилки и 

облицовки / в границите на утвърдените запаси на находище „БАРЕЛИЦА”, 
разположено в землището на село Камилски дол, община Ивайловград, област 
Хасково. Изхождайки от минно-техническите условия е приета система на 
ръчно добиване (цепене) на плочите, при използване на малка спомагателна 
механизация. 

 Засягат се само концесионната площ от 95.737 дка, от които около 30 дка с 
изчерпани запаси, а останалите са основно площи с иззета в миналото 
откривка, където запасите от тънкопластови мрамори са съхранени. Добивът се 
предвижда да бъде реализиран в продължение на 35 години в рамките на 

концесионната площ от 95.737 дка. с изчислени запаси и ресурси– т.е. върху 

около 65 дка.  

 Производителността на бъдещото кариерно стопанство в находището ще 
възлиза на около 1500 м3/год. скална маса. Полезното изкопаемо е покрито с 
почвено-делувиален слой, изграден от късове мрамори и глинесто-песъчлив 
запълнител.  

 Експлоатацията на запасите на тънкопластови мрамори не изисква 
използването на други природни ресурси, за целта ще се използват само 
машини и двигатели с вътрешно горене. 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 запрашаването и ще се доставя с цистерни от село 
Камилски дол.  Питейната вода за работещите в кариерата  ще бъде доставяна 
на обекта от магазинната мрежа. 

 За отопление във фургоните, ако се налага работа в студени месеци от 
годината, ще бъде използвано твърдо гориво – дърва и брикети, доставяни от 

лицензирана фирма. 
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 Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, 
създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и 
депониране. Всички фракции ще се реализират на пазара като готов продукт. 
Незначителните количества технологични отпадъци от добива ще бъдат 
използвани при техническата рекултивация. При нея ще бъдат оползотворени и 
разкритите земни маси,  депонирани на терена на кариерата. 

 При ремонтната дейност на машините ще се отделят малки количества 
металните отпадъци, които ще бъдат събирани  и продавани на лицензирани 
фирми като вторични суровини. Отработените масла ще се съхраняват в 
специални съдове (бидони), които ще се предават на специализирани фирми за 
преработка и оползотворяване. Количествата им са незначителни. 

 При експлоатацията на обекта практически ще се генерират незначителни 
количества битови отпадъци от обслужващия персонал - 10 до 15 души. Те ще 
се събират ежедневно в найлонови торби и изхвърлят периодично на 
определено от Кмета на Община Ивайловград място. 

 Отпадъците от добива и преработката на мрамори в находището ще бъдат 
временно депонирани в концесионната площ и в последствие използвани при 
техническата рекултивация. 

 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. 

 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 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. 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, 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 находище „БАРЕЛИЦА", 
разположено в Източни Родопи. Отстои на 1100 м север–североизточно от село 
Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково и от 500 до 1200 м източно 
от асфалтовия път от Републиканската пътна мрежа № 597 Любимец – 
Ивайловград. 

 Възложителят ще се ограничи върху концесионна площ само в рамките на 

централната част на западния участък от 95.737 дка, като добивът се 
предвижда да бъде реализиран в продължение на 35 години в част от площите 

с изчислени запаси  и ресурси в участък „Барелица – запад”  върху около 65 

дка. Тук тънкопластовите мрамори образуват тяло с дължина до 600 м и 
ширина от 62 до 110 м. 

 Осигуряването на необходимите спомагателни площи ще се извърши на база 
съществуващата най-мащабна кариерна разработка, извършена от предишния 
ползвател - фирма „Мармекс”, като върху нея ще се обособи площадка за 
фургон, моторни превозни средства, временен склад и др.  
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III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

 Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, но попада в обхвата на две защитени зони по 
Натура 2000 ЗЗ “Родопи Източни” с код BG 0001032, за опазване на природните 
местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и 
ЗЗ „яз Ивайловград” с код BG0002013, за опазване на местообитанията на 
дивите птици, обявена със Заповед №РД-845/17.11.2008г. 

 Съгласно чл 12, ал 2 от Наредбата по ОС, реализацията на ИП е допустимо 
спрамо режима на действие на защитена зона „яз. Ивайловград” с код 
BG0002106 обявена със Заповед №РД-845/17.12.2008г на Министъра на 
околната среда и водите /ДВ бр. 12/2009г./. 

 ИП ще се реализира само в силно увреден терен в централната част на 
„Барелица – запад”  от стар кариерен добив в миналото. 

 Няма да се използва участък „Барелица – изток” с площ 51.041 дка, тъй като 
там преобладава космат дъб приоритетен за опазване и в двете зони, 
оформящ  хабитат 91 АА. 

 На територията на площта,  в която ще се реализира ИП не бяха констатирани 
защитени видови животни и растения включени в Приложение № 3 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

 По време на експлоатацията на кариерата не се очаква фрагментиране на 
природните местообитания и местообитания на видовете животни предмет на 
опазване в зоната. 

 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. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

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

 Териториалният обхват на въздействие по време на експлоатация на находище 
„Барелица” е ограничен и локален в рамките на разглежданата концесионна 

площ от 95.737 дка, в землище на с. Камилски дол, община Ивайловград, 
област Хасково. 

 Съгласно писмо изх. № 1866/09.11.2011г. 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.  

 Прякото въздействие върху елементите на околната среда е само върху 
концесионна площ – 95.373 дка. Върху тази площ ще има дълготрайно /до35г/ 
отрицателно въздействие основно по отношение почви, растителност, 
ландшафт. След провеждане на плануваната рекултивация се очаква 
минимизиране на отрицателното въздействие с последващо, макар и 
дългосрочно, пълно възстановяване на нарушените терени. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 

 Възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение община 
Ивайловград с  писмо с вх. № 91-203-1/15.09.2011г., кметството на с. Камилски 
дол, общ. Ивайловград с писмо с вх. № 25/15.09.2011г., както и засегнатото 
население чрез обява, поставена на информационното табло на Община 
Ивайловград на 30.09.2011г. Не са депозирани мотивирани възражения по 
законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение. 
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При спазване на следните условия: 
 

1. Обособяването на депа свързани с техногенния остатък от добива и 
преработката на мрамори в находището да бъде в рамките на концесионната 
площ. 

2. По време на експлотацията на кариерата да не се допуска засипване или 
замърсяване на намиращото се в съседство дере. 

3. Да не се допуска ползване или увреждане по друг начин на площи от 
съседните имоти. Да не се изсича трайна дървесна растителност. 

4. Необходимо е поетапна възстановителна рекултивация на терена и след 
започване на същата след 10-тата експлотационна година, съгласно т. 3.5 
Рекултивационни дейности от Плана за управление на минните отпадъци да 
се уведоми РИОСВ Хасково.  

5. При наличие на защитени видове в предвидените за годишно усвояване 
участъци, а именно двата вида сухоземни костенурки – шипобедрена и 
шипоопашата да се осигурят всички мерки за опазването и своевременното 
им изнасяне от  кариерната площ и прилежащите терени. 

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение 

и в посочения му капацитет.  

Настоящото решение 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. 

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, до 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. 

 

 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 

 

 

Дата: 18.01.2012г. 

 
 
 


