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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 51 - ПР / 2015г. 
 
 

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 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, 
ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон 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 
по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по 
ОВОС, чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становища от РЗИ – Хасково  
 
 

Р Е Ш И Х  
 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане 
на кариера за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Белите камъни“ (125.5 дка), землище на с. Черни рид, 
община Ивайловград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната 
среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
Възложители: „Кам“ ООД, Кърджали, България, област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали 6600, бул. „Сан 
Стефано” № 14, вх. Б, ап. 18, ЕИК 108574610 
 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда разработване на кариера за добив на гнайсошисти в концесионна площ 
„Белите камъни“ (125.5 дка), землище на с. Черни рид, община Ивайловград. За участък от концесионна площ 
„Белите камъни“ с размер 10 дка е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС с постановено 
Решение № ХА-84-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ Хасково, с характер да не се извършва оценка на 
въздействието върху околната среда. Увеличаване размера на концесионната площ само по себеси попада под 
разпоредбите на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда. Концесионната площ „Белите камъни“ е 
с размери (125514 м2), като се включва площта (51072 м2) на находището и съпътстващата площ (74442 м2), 
необходима за осъществяване на добива, изграждане на насипища, рампи, депа, площадки за фургони и др. 
Концесионната площ не съвпада по контур, брой гранични точки и по площ с находището. 
В обхвата на концесионната площ се разполагат стара нерегламентирана кариера за незаконен добив на плочи 
цепени от местното население и фирми; дървесна растителност; запустели и не поддържани горски поляни и ниви; 
черни пътища. Теренът на концесията основно е към Държавен горски фонд под юрисдикцията на Държавно горско 
стопанство Ивайловград, а малка част от нея е към Държавен поземлен фонд, под юрисдикцията на Областна 
администрация Хасково, и двата фонда са към Министерство на земеделието и храните. Инвестиционото 
предложение е етап от процедурата за придобиване право на концесия добив за срок от 35 (тридесет и пет) години, 
при заложен годишен добив на гнайсошисти от 4000 м3/год., с ограничени пробивно – взривни работи за 
разхлабване на масива и като се използват съществуващите черни пътища.  
Концесията ще се усвои на два етапа. През първия етап от концесията, след изграждане на кариерата, се 
предвижда да се предлагат на пазара първично обработени на кариерата плочи цепени полигонални и 
неоформени. През вторият етап, част от тях (годните плочи за нарязване и оформяне) ще се обработват в цех 
обособен в Ивайловград след което ще се предлагат на пазара. 
Концесионната площ включва находището и съпътстващи терени за обслужващите дейности на бъдещия добив. На 
тях ще бъдат изградени насипища, рампи, депа, площадки за фургони и др. 
Няма да се създава нова пътна инфраструктура, а ще се използват съществуващите черни пътища. Няма нужда от 

изграждане нови свързващи комуникации между концесионната площ и основната пътна мрежа в района. 
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Имотите, обект на реализацията на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии 
по смисъла на Закона за защитените територии. Площта на реализация на инвестиционното предложение попада 
изцяло в защитена зона BG 0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. за опазване на 
природните местообитания. 
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с 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. изм. и доп., ДВ бр. 
94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след 
преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение 
и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която инвестиционното предложение, няма вероятност да окажат значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
горецитираната защитена зона. Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 2, 
буква „а“) на ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, 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: 

 
1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с 

инвестиционното предложение се предвижда разработване на кариера за добив на гнайсошисти в 
концесионна площ „Белите камъни“ (125.5 дка), землище на с. Черни рид, община Ивайловград.  

2. Концесионната площ „Белите камъни“ е с размери (125514 м2), като се включва площта (51072 м2) на 
находището и съпътстващата площ (74442 м2), необходима за осъществяване на добива, изграждане на 
насипища, рампи, депа, площадки за фургони и др. Концесионната площ не съвпада по контур, брой 
гранични точки и по площ с находището. 

3. В обхвата на концесионната площ се разполагат стара нерегламентирана кариера за незаконен добив на 
плочи цепени от местното население и фирми; дървесна растителност; запустели и не поддържани горски 
поляни и ниви; черни пътища. 

4. Предвиденият концесионен добив е за срок от 35 (тридесет и пет) години, при заложен годишен добив на 
гнайсошисти от 4000 м3/год., с ограничени пробивно – взривни работи за разхлабване на масива. 

5. Площта на находището е 51072 м2. Общо запасите и ресурсите в находището са 324367 м3. Общата 
откривка е 110572 м3. В процеса на експлоатация, след допроучване, ресурсите ще бъдат 
прекатегоризирани в запаси, следователно количеството на запасите ще се увеличи. 

6. Инвеститорът залага проектен годишен добив от 4000 м3 гнайсошисти за 35 години, тогава от 
промишлените запаси ще бъдат иззети 140000 м3. При 3% експлоатационни загуби, добитото количество 
плочи цепени, неоформени е 3880 м3. 

7. При площен рандеман на плочи цепени от 11.0 м2/м3, от 1 м3 гнайсошисти ще се добият 11.0 м2 плочи 
цепени. Следователно, при проектен добив от 4000 м3 гнайсошисти и 3% експлоатационни загуби, ще 
бъдат добити 3880 м3. От тях ще бъдат отцепени 42680 м2 плочи, при средна дебелина на плочите 0.03 м, 
от общо добитите гнайсошисти само 1280 м3 ще са годни за плочи цепени. Разликата ще бъде 
количеството камък трошен, който ще се използва за запълване на макадамови пътища. 

8. Годишно от находището ще бъдат добити 42680 м2 (1280 м3) плочи цепени и камък трошен за настилки и 
строителни цели от 2600 м3, (обемно тегло 2.54), количеството камък трошен ще бъде 6604 тона. 

9. Технологичният процес на експлоатация на концесията, ще се проведе в тази последователност: откривни 
работи, добивни работи, транспорт до депо. 

10. През началния етап добитото количество отцепени плочи от гнайсошисти ще бъде продавано директно на 
строителния пазар. В по късен етап, след усвояване на пазара, ще се изгради цех за обрязване на част от 
добитите полигонални плочи в зависимост от търсенето и пазара в Ивайловград. 

11. Експлоатационни параметри на запасите и ресурсите. Те са: площ на запасите и ресурсите 51072 м2 с общ 
обем от 324367 м3 гнайсошисти, със средна дебелина 6.4 м. Над тях са почвено – делувиален слой, 
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гнайсошисти от изветрителната зона, антропогенен отпадък от стара добивна дейност с общ обем от 
110572 м3. Те формират откривката на находището със средна дебелина 2.2 м. 

12. Преди реализация на годишния работен проект, първоначално инструментално се залагат граничните 
точки на кариерите, сигнализирани с укрепени в бетон метални тръби и съответно надписани номерата им. 
Извършва се подготовка за изграждане на първо кариерно стъпало – ситуиране на границите му.  

13. Разкриване и подготовка на запасите за изземване. За подготовката за изземване на запасите над първото 
добивно поле, в началото се премахва цялото количество откривка, разположена над него. Иззетата 
откривка ще бъде депонирана в едно насипище: „Стерил”, когато почвения слой има дебелина до 0.05 м, 
ако при разкривните работи се установи, че дебелината му е по голяма от 0.05 м, отнетия слой ще се 
депонира в отделно насипище „Хумус”. Пробутването на откривката ще се извършва с булдозер на 
насипище в съпътствуващата площ. Обемът на откривката, отстраняван за година, е 3159 м3 от площ 
1459м2. 

14. Откривката ще се събира с булдозер на купове до добивното поле. Събраната на купища откривка ще се 
натовари с верижен челен товарач Фадрома L 34 с обем на кофата 2.8 м3 на прицеп и се транспортира до 
депо в съпътстващата концесионна площ. Тя ще се използва за депониране в участъците със иззети 
запаси. Пробутването на откривката ще се извършва с булдозер на насипища в съпътстващата площ на 
концесията. Откривката ще се използва за техническа рекултивация на кариерата. 

15. След премахване на откривката, технологичният ред се състои от: отцепване на плочи цепени с помощта 
на ками (клинове), чукове и лостове, по съществуващите цепителни повърхности в масива. За повишаване 
производителността на добива, се провеждат ограничени пробивно – взривни работи за разхлабване на 
масива. Пробивно – взривните работи доразпукват скалния масив и облекчават отцепването на плочи от 
гнайсошисти по съществуващите системи пукнатини. Пробивните работи за направа на взривните работи 
се осъществяват с пневматичен пистолет. Пробивният му инструмент е щанга 7/8 с конусна връзка, с 
кръстообразна коронка 35 мм. След взривяването на ВД с малък заряд от ВВ, допълнително се напуква 
скалният масив. Цепенето на гнайсошистите на плочи се извършва от майстори каменоделци. Продукцията 
им е грубо оформени, необрязани плочи цепени. При отцепването на плочите (ръчно) се използват 
каменоделски инструменти: чукове, плоски клинове, шилки, лостове. 

16. Техническата рекултивация ще се извършва ежегодно след края на годишните експлоатационни работи. 
Биологичната рекултивация ще се извърши след окончателно приключване на добива. Рекултивациите ще 
се проведат съгласно утвърдени проекти, едновременно с генералния проект за добив. 

17. Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, създаващи проблеми по 
отношение на тяхното събиране, извозване и депониране. 

18. При добива ще се генерират два отпадъка от иззетата откривка: почвен слой и стерил (изветрели 
гнайсошисти и антропогенен отпадък). Те ще се депонират в две отделни насипища (за двата отпадъка 
поотделно) в границите на концесията. Ежегодно ще се премахва хумусен слой и стерил от изветрели и 
променени скали.  

19. Количествата технологични отпадъци от добива и първичната преработка ще се депонират на насипището, 
за да бъдат използвани при техническата рекултивация. Изграждането, планировката и подравняването на 
насипищата ще се извършва с булдозер. 

20. Разработен е план за управление на минните отпадъци при бъдещия добив на гнайсошисти, годни за плочи 
цепени, неоформени и на камък ломен и цепен за пътни настилки и строителни цели. Изграждането, 
планировките и подравняването на временните насипища се извършва с булдозер. 

21. При експлоатацията на обекта практически ще се генерират незначителни количества битови отпадъци от 
обслужващия персонал от 10 до 15 души. Очакваното количество твърди битови отпадъци са около 0.05 
м3/ч. и средно 0.6 м3 за месец. Те ще се събират ежедневно в найлонови торби и изхвърлят периодично на 
определеното сметище от кмета на Община Ивайловград. 

22. За битово – фекалните води ще бъдат използвани химически тоалетни. Фирмата няма да изгражда 
водопровод, за оросяване ще бъде използвана промишлена вода, транспортирана и съхранявана с 
цистерни до кариерата от с. Черни рид. 

23. Изготвен е и приложен към информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС план за 
управление на минните отпадъци във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба за специфичните изисквания 
за управление на минните отпадъци (Обн. - ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., в сила от 06.02.2009 г.; изм., бр. 5 от 
19.01.2010 г.; изм., бр. 7 от 21.01.2011 г.). 

24. При нормална експлоатация на оборудването, нивото на звуковото налягане няма да превишава 
санитарната норма, която за територията на производствената площадка е 70 dB/А/. Очакваните 
завишавания ще имат епизодичен характер. Очакват се максимални стойности на шумовото ниво на 
работната площадка до около 87 dB/A/. 
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25. Кариерната дейност няма да причини шумово наднормено натоварване на жизнената среда на местните 
жители, тъй като ще се спази оптимално отстояние (на 1000 м югозападно от с. Черни рид) при провеждане 
на ограничените пробивно – взривни работи за разхлабване на масива. 

26. Прогнозата за запрашеността и замърсяването на въздуха, както и шумовото натоварване от работата на 
кариерата, извън периметъра на концесионната площ се очаква да бъде: локално като териториален 
обхват; незначително като степен на въздействие; в рамките на работния ден като продължителност. Те 
няма да натоварят допълнително околната и жизнена среда за местното население. 

27. Очаква се промяна на ландшафта, тъй като част концесионната площ е заета от стара кариера с две 
кариерни стъпала. Максимално запълване на иззетите пространства със земни маси и скосяване до 55º на 
всички откоси и извършването на биологичната рекултивация, ще възстанови ланшафта в района. 

28. При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване изискванията, заложени в техническите проекти, 
замърсяването и дискомфорта ще бъдът минимални, локализирани само в рамките на ограничен район – 
работната площадка и няма да предизвика въздействие върху жителите на околните селища, растителния 
и животинския свят. 

29. При експлоатацията на обекта, съществува опасността от инциденти. 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 годишните работни 
проекти. Същите 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 РС ”ПАБ” и ДА ”Гражданска защита”. 

 

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: 
 

1. Концесионна площ „Белите камъни” е на 1000 м югозападно от с. Черни рид и е разположено северно от 
асфалтовия път гр. Ивайловград – гр. Крумовград. Тя е в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, 
област Хасково и е в картни листове: М 1:100000 К 5 53 картен лист Ивайловград, М 1:25000 К 5 53 А а и 
топооснова М 1:5000 К 5 53 (49) по картограмата на система 1970 г. Обща концесионна площ 125514 м2. 

2. В географско отношение, находището е в Родопската ландшафтна подсистема. Релефът е нископланински. 
Най голямата денивилация в находището е 39.2 м между ниво 465.0 м в северния му фланг и 504.2 м в 
южния. 
 

Координатен регистър на концесионна площ „Белите камъни“ 
Координатна система 1970 г. 

Площ 125514 м2 
таблица № 1 

№ X Y 

1 4531244.8 9460889.0 

2 4531348.1 9460880.0 

3 4531340.0 9461105.0 

4 4530975.0 9461180.0 

5 4530950.0 9461061.0 

6 4530923.0 9461063.7 

7 4530873.0 9460852.6 

8 4530939.0 9460828.0 

9 4531100.0 9460826.0 

 
3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите площи, поради което не се очаква въздействие върху 

земеползуването и почвите в района. 
 

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

1. Имотите, обект на реализацията на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии. Площта на реализация на инвестиционното 
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предложение попада изцяло в защитена зона BG 0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение 
№122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 
 

Преценката по чл. 15, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност 
от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху цитираната по 
горе защитена зона, поради следните мотиви: 

 ИП не засяга защитени територии по ЗЗТ.  

 Съгласно информация предоставена от възложителя - приложение № 2 към чл. 6 от наредбата по 
ОВОС, терена върху който ще се реализира ИП липсва дървесна и храстова растителност приоритетна 
за опазване  в ЗЗ BG 0001032  “Родопи Източни”  - по-голямата част от концесионната площ е заета от 
стара нерегламенитрана кариера и кариерни гнезда за незаконен добив, запустели и неподдържани 
горски поляни и ниви, черни пътища. 

 Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на горепосочената  защитена 
зона, както и да доведат до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние 
и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение  за видовете предмет на опазване в нея.   

 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.  

 Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при  реализация на дейностите 
заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или фрагментиране на природни 
местообитания и местообитание на видове предмет на опазване в горепосочената   защитена зона.  
 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, 
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост: 

1. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни 
имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища или прекарване на други комуникации.  

2. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, е 
ограничен и локален в рамките на разглежданата площ. 

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-899 # 5/25.05.2015г. реализацията на инвестиционното 
предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради 
естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България. 
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 
 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на община Ивайловград и 

кмета на с. Черни Рид, общ. Ивайловград от 24.04.2014г, а засегнатото население е уведомено, чрез обява 
във вестник „Хасковска Марица“ от 28.04.2014г.  

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 
община Ивайловград в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законоустановеният срок не са постъпили 
жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение. Предоставено 
писмо на община Ивайловград изх. № 32-00-25/1/30.05.2014г. 

 
 
 

При спазване на следните условия: 
 

1. Да не се допуска ползване или увреждане по друг начин на площи от съседните терени 
 

2. Провеждане на поетапна  рекултивация само с местни видове 
 

3. Предвидените ограничени пробивно-взривни работи да бъдат извън размножителният период /април-
юни/ на видовете предмет на опазване в ЗЗ „Родопи Източни”. 
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4. При инцидентно констатиране на защитени видове – сухоземни костенурки, змии е необходимо да 
бъдат пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта - предвидените за съответният ден 
усвоявани участъци от кариерната площ. 

 
5. 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. 

 
  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. 

 
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 осъществяването на инвестиционното предложение. 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 
Дата: 18.06.2015г. 


