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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 6 - ПР / 2012г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 
Р Е Ш И Х  

 
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.)  
 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за  
инвестиционно предложение: “Добив на неметални полезни изкопаеми – 
индустриални минерали – вулкански туфизити „Олигомикт” от находище „Оврага” – 
участък „Север” и участък „Юг”, разположено в землище на с. Голям извор, общ. 
Стамболово, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 
предмет на опазване в защитени зони 
 
възложител: «Гравелита» ООД, гр. София, ул. „Филип Станиславов” № 11-13, ЕИК: 
116508460 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
 
Предложението предвижда разработване и експлоатация на кисели вулкански 
туфизити „Олигомикт”, явяващи се суровина за керамичната промишленост в заводите 
«Хан Аспарух» АД, гр. Исперих и «Хан Омуртаг» АД в гр. Шумен. Доказаните запаси от 
от находище „Оврага” са утвърдени от междуведомствена специализирана експертна 
комисия към МОСВ с Протокол № НБ-57 от 03.10.2007 г. и издадено въз основа на 
това Удостоверение за търговско откритие №0355/04.07.2008 г. Въз основа на 
детайлно проучване на находището през периода 2000 – 2007 г. са оконтурени четири 
блока със запаси в категории (111) и (122) и едни блок с ресурси (332). Изчислените 
запаси по състояние към 01.08.2007г., възлизащи на 1978251 тона и 506 892 тона 
ресурси съобразно плануваните годишни добиви от по 20 000t са достатъчни за 
осигуряването на планов добив за над 35 години.  
Находище “Оврага” попада в териториалните граници на кметство Голям извор, 
община Стамболово, област Хасково. Намира се в местността Кралевски път на 2 км 
ЮИ от село Кралево, на 2,2 км С-СЗ от село Голям извор и на 4 км от И-ЮИ от село 
Стамболово. Находището е представено от два участъка, отстоящи на 250 м един от 
друг и с обща добивна площ 66,4 дка.  
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Предвижда се за времето на 35-годишния концесионен период, разкривните работи да 
засегнат цялата концесионна площ, възлизаща на 110,8 дка, в която се включват 66,4 
дка обща добивна площ на двата участъка и 44,4 дка площи около находището, 
необходими за осъществяване на дейността по концесията, както следва: 

 
 Площ, дка Сервитутна площ, 

дка 
Обща площ, дка 

Участък „Север” 34,9 20,4 55,3 

Участък „Юг” 31,5 24,0 55,5 

общо 66,4 44,4 110,8 

 

 

РЕГИСТЪР С КООРДИНАТИ НА ХАРАКТЕРНИ ТОЧКИ ОТ КОНТУРА НА КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ В 

КООРДИНАТНА СИСТЕМА 1970 г. 

 

Находище "Оврага” - участък „Север" 

№ X(m) Y(m) 

1 4 560 529,2 9 439 283,1 

2 4 560 557,3 9 439 278,9 

3 4 560 643,8 9 439 404,2 

4 4 560 437,8 9 439 623,3 

5 4 560 373,4 9 439 518,8 

6 4 560 400,6 9 439 502,4 

7 4 560 344,9 9 439 408,8 

8 4 560 366,4 9 439 340,7 

9 4 560 483,8 9 439 325,1 

10 4 560 501,1 9 439 328,8 

Площ 55 264 m
2
 

Находище "Оврага” - участък „Юг" 

№ X(m) Y(m) 

11 4 560 144,3 9 439 113,0 

12 4 560 132,8 9 439 187,3 

13 4 560 133,7 9 439 188,6 

14 4 560 102,4 9 439 291,7 

15 4 560 061,9 9 439 329,6 

16 4 560 050,8 9 439 325,3 

17 4 560 032,1 9 439 355,2 

18 4 559 894,8 9 439 302,8 

19 4 559 924,8 9 439 035,1 

Площ 55 502 m
2
 

Площ общо 110 766 m
2
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Същинският добив в находище „Оврага” ще се извършва безвзривно, с използване на 
булдозер „Komatsu”, снабден с еднорог рипел. Разораването на суровината, нейното 
натрошаване с веригите на багера и избутването й на купове за натоварване ще се извършва 
послойно. За да се гарантира годишен добив от 20000 тона суровина, работните площадки 
следва да са с площ в диапазона 2300 – 2400 m2, според различието в относителното тегло в 
двата участъка (участък «Север» - 1,82 g/cm3 и участък «Юг» - 1,74 g/cm3), и височина на 
експлоатационните стъпала 5 m. 
С оглед регулярност в разкривно-добивните работи, след първата година се предвижда 
усвояването на находището да се извърши поетапно. Когато в единия участък се извършва 
същински добив, в другия ще се извършват подготвителни разкривни работи. 
Площите, върху които се предвижда да се водят добивни работи в находище “Оврага”, имат 
различна разкритост. В по - голямата си част и двата проучени участъка са заети от площи със 
слабопроудктивни закелевяли широколистни видове, сред които има малки поляни с тревна 
растителност. Дебелината на почвената покривка варира в границите от 0,10 до 0,25 m за 
“Оврага” – участък „Юг” и от 0,40 до 1,40 m за “Оврага” – участък „Север”. 
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: 
 

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда разработването и експлоатацията 
на кисели вулкански туфизити „Олигомикт от находище „Оврага” – участък „Север” и 
участък „Юг”, разположено в землище на с. Голям извор, общ. Стамболово, обл. 
Хасково. Предвижда се за времето на 35-годишния концесионен период, разкривните 
работи да засегнат цялата концесионна площ, възлизаща на 110,8 дка, в която се 
включват 66,4 дка обща площ на двата участъка и 44,4 дка площи около находището, 
необходими за осъществяване на дейността по концесията.  

 През периода на концесионната дейност, в находище „Оврага” от разкривните работи се 
очаква да се генерира външна хумусно-почвена разкривка в обем от 31749 m3, от които 
в участък „Север” – 25859 m3, а в участък «Юг» - 5890 m3. Материалът от хумусно-
почвената разкривка ще се съхранява на определени за целта депа в северния и 
североизточния фланг на участък „Север” и в западния фланг на участък „Юг”. В 
последствие материалът от депата ще се използва за извършване на рекултивационни 
дейности.  

 В находище „Оврага” са изчислени общо 1978251 тона запаси и 506892 тона ресурси от 
„Олигомиктова” суровина. В предвид на регулярния годишен добив от по 20 000 t при 
максимални загуби до 5% в края на концесионния период трябва да се погасят 735000 
тона суровина.  

 Предвижда се добивът на суровината от кисели вулкански туфизити „Олигомикт” да се 
извършва посредством сондажно-взривни работи от наета специализирана фирма. Тази 
дейност ще се извършва еднократно за всяка добивна година, при което ще се 
гарантира отбита минна маса от 20000 t (11250 m3), съответстваща на планираните 
годишни потребности. Добивът ще се осъществява на експлоатационни стъпала с 
висобина 5-7 m.  
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 Като първа операция в работните полета на двата добивни участъка следва да се 
извърши изсичане на растителните видове (за площите с наличие на такива). След това 
механизирано с булдозер или багер поетапно ще бъде отстранен хумусният слой, който 
ще се съхранява на определени за целта депа.  

 В РИОСВ – Хасково не са постъпвали и други сходни инвестиционни предложения за 
разглеждания район, което изключва възможността от въздействието на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиранe с други 
сходни предложения. 

 През началния етап на концесионния добив, достъпът до кариера „Оврага” - участък 
„Север” ще се осъществява по 1,5 км черен горско-полски път, който сезонно се 
използва за извършване на различни производствени дейности. Преди започване на 
активни добивно-транспортни дейности в кариерата, ще е необходимо привеждането му 
в състояние за нормален транспорт, чрез подсипване и подравняване. За нормална 
добивно-транспортна дейност ще е наложително изграждане и на вътрешно-кариерни 
пътища, по които добитата суровина ще бъде извозена от кариерното добивно поле.  

 Като неразделна част от работния проект за експлоатация на находището ще бъде 
изготвен и проект за техническа и биологична рекултивация, съгласно Наредба №18 за 
изискванията за документацията на геологопроучвателните и добивни предприятия и 
Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени. 

 Природните ресурси, които са предвидени за използване по време на експлоатацията, 
са доказаните запаси от полезно изкопаемо и земни и скални маси от откривката. 
Разработката на кариерата не изисква ползване на други природни ресурси. 

 Във връзка с намаляване на отрицателните последици при реализирането на 
инвестиционното предложение, ще бъде създадена организация при експлоатацията на 
находището, при съобразяване с предложената технология и използваната техника; ще 
бъдат спазвани нормативните изисквания при третиране на генерираните отпадъци с 
оглед предотвратяване влошаването на екологичното състояние в района; недопускане 
на работа на багери и самосвали с неизправни двигатели, които ще предизвикат 
замърсяване на въздуха, упражняване на непрекъснат контрол. 

 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 ситуции 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 РС”ПАБ” и ДА”Гражданска защита”. 

 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. 

 
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: 
 

 Находище „Оврага”, обект на инвестиционното предложение, се намира на 2 км ЮИ от 
с. Кралево и на 2,2 км З-СЗ от с. Голям извор. Останалите села в околността са на 
значително по-голямо разстояние. Към момента на изготвяне на информацията в 
контурите на инвестиционното предложение попада само една категория земи – частни 
и държавни горски терени, представени от силно закелевяла широколистна дървесна 
растителност, сред която има множество горски поляни и скални участъци с отсъствие 
или минимална почвена покривка.  

 При реализирането на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху 
земеползването, тъй като обработваемите селскостопански масиви се намират на 
разстояние над 500 метра от находището.  
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III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
 
Преценката по чл.15, от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от значително 
отрицателно въздействие на ИП върху близко разположената ЗЗ „Родопи Източни” с код 
BG 0001032 за опазване на природните местообитания, приети от МС с Решение 
№122/02.03.2007г. поради следното: 
 

 ИП не засяга защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по ЗБР.  

 На територията на площта липсват местобитания защитени видови животни и растения 
включени в Приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие. 

 След реализация на ИП 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 
находище „Оврага” – участък „Север” и участък „Юг” е ограничен в рамките на 
разглежданата площ – 110.8 дка в землище на землище на с. Голям извор, общ. 
Стамболово, обл. Хасково. 

 Съгласно писмо изх. № РД 02-2674/16.01.2012г. на Директора на Регионална здравна 
инспекция Хасково, не се предполага възникване на риск за здравето на населението 
при реализация на инвестиционното предложение. Съгласно изискванията на Наредба 
№ 3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране и 
експлоатация на санитарно-охранителни зони на действащи водоизточници, обектът не 
следва да попада в СОЗ.  

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие. 

 Степента на въздействието от ИП върху водите и водните екосистеми е оценена като 
незначителна, като основен мотив е липсата на предвидено водоползване и заустване 
на отпадъчни води, малка площ и дълбочина на добив на суровината, както и 
извършване на предвидена биологична рекултивация.  

 Прякото въздействие върху елементите на околната среда е само върху усвояваните 
площи – 66.4 дка. Върху тези площи 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 намерението си община Стамболово (писмо с вх. № С-
4066/28.10.2011г.), кметството на с. Голям извор (писмо с вх. № 14/28.10.2011г.), както и 
засегнатото население чрез обява във вестник „Хасковска Марица” от 17.10.2011г. Не са 
депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на 
инвестиционното предложение. 

 
 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 
 

 За изсичане на трайна дървестна растителност /гора по смисъла на чл. 2 от Закона за 
горите/ в частни имоти, да бъде изготвена горскостопанска програма, съгласувана с 
РИОСВ – Хасково. 
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 За имотите в държавен горски фонд, да бъде изготвен План-извлечение, за промяна на 
вида и интезивността на сечта, съобразно съответният ЛуП. 

 Необходимо е поетапна възстановителна рекултивация на терена, а не след 
приключване на концесионния договор. 

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

 Да не се допуска ползване или увреждане на площи от съседните имоти.  

 

 
 

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 РИОСВ Хасково 
 
 
 
 

Дата: 19.01.2012г.  


