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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 78 ПР / 2015 г. 
 
 

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 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 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), 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 (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена 
документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 
10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище 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 
„Кантона“ (22.640 дка), землище на с. Черни рид, общ. Ивайловград, обл. Хасково”, което 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве 
 

Възложител: ЕТ „Севдин – Шукри Фейзи“, гр. Хасково 
 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Концесионната площ „Кантона“ (22640 м

2
) включва площта (12134 м

2
) на находището 

и съпътстващата площ (10506 м
2
), необходима за осъществяване на добива, изграждане на 

насипища, рампи, депа, площадки за фургони и др.  
Инвестиционното предложение е етап от процедурата за влизане в сила на 

концесионен договор сключен на 21.03.2014 г. между управителя на фирмата и Министъра 
на икономиката и енергетиката за предоставяне на концесия за добив на подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни 
материали – гнайсошисти от находище „Кантона“, землище с. Черни рид, община 
Ивайловград, област Хасково, при заложен годишен добив на гнайсошисти от 3700 м

3
/год., 

с ограничени пробивно – взривни работи за разхлабване на масива и като се използват 
съществуващите черни пътища. Срокът на договора е за десет години, като началния срок 
на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор. 

След влизане на концесионния договор в сила, концесионната площ ще се усвои на 
два етапа. През първия етап от срока на договора, след преобразуване на старата кариера, 
като се оформят в нея необходимите работни стъпала, възложителят предвижда да 
предлага 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 в град Ивайловград и тогава ще се предлагат на пазара. 

След придобиване право на концесия, ще бъдат изработени: цялостен работен 
проект, проект за техническа и биологична рекултивация и съответния годишен работен 
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проект. Те ще се съгласуват от Министерството на енергетиката (МЕ); осигуряване на 
инвестиции; сключване на договори за земеползване със собствениците на терените в 
концесионната площ; промяна предназначението на земята като кариера; осигуряване на 
пазар; добив, обработка и продажба.  

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. 

 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а” от Приложение 2 

на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на 
чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 
РИОСВ-Хасково.  

Обхватът на предлаганите дейности не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от 
Екологичната мрежа Натура 2000. 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 попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 
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., изм. и доп., бр. 81 

от 15.10.2010 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка 
с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и същата е проведена през 
процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на 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: 
1. Първоначално ще бъдат разработени цялостен работен проект, проект за 

техническа и биологична рекултивация и съответния годишен работен проект. 
Експлоатационните проекти (цялостен и годишни) ще бъдат разработени при 
заложен годишен добив на гнайсошисти от 3700 м

3
/год., с ограничени пробивно – 

взривни работи за разхлабване на масива и като се използват съществуващите 
черни пътища. 

2. Годишно от находището ще бъдат добити 38221 м
2
 (1147 м

3
) плочи цепени и камък 

трошен за настилки и строителни цели от 2553 м
3
, (обемно тегло 2.59), количеството 

камък трошен ще бъде 6612 тона. 
3. Теренът е нископланински и бъдещия добив ще се извършва механизирано в 

дълбочина за откриване на експлоатационния борд и ръчно за отцепване на 
плочите. 

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

5. Преработка на добитите плочи и камъка трошен в първоначалния етап не се 
предвижда.  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. 

6. За подготовката за изземване на запасите над първото добивно поле, в началото се 
премахва цялото количество откривка, разположена над него. Иззетата откривка ще 
се събира с булдозер и ще бъде депонирана на купове до добивното поле. Тя ще се 
използва за депониране в участъците с иззети запаси. 

7. Системата на разработване на бъдещата кариера е система с широки забои за 
отделяне на плочите по посока на наклона на гнайсошистите. Ще се прилага открита 
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разработка на полезното изкопаемо (кариерен способ) с изземване на суровината 
отгоре надолу. 

8. Отводняването на кариерата ще се извършва по гравитачен път, като за тази цел 
минните работи ще се водят с наклон до 5º към входящата траншея на всеки 
хоризонт. 

9. Оформените и чемберосани палети с плочите ще се натоварват на бордови коли до 
депото за готова продукция. Там ще бъде разтоварван и камъка трошен. 

10. 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, при 
което се отделят готови плочи и маломерни блокове, като последните лесно се 
разцепват на плочи. 

11. Камъкът за строителни цели и за пътни настилки се пробутва с булдозера от забоя, 
ръчно се отделят късовете за строителни цели, а остатъка се насипва на 
технологичните пътища (макадам).  

12. Биологичната рекултивация ще се извърши след окончателно приключване на 
добива. Рекултивациите ще се проведат съгласно утвърдени проекти, едновременно 
с генералния проект за добив. 

13. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън площта 
и затова не се налага ново пътно строителство или отчуждаване на земи за пътища. 
Ще се използват наличните черни пътища. За използването им не предвиждаме 
запечатки, при необходимост ще извършим рехабилитация чрез засипване на 
отделни ерозирани участъци с инертни материали. 

14. Технологичните пътища в рамките на разработваната част ще бъдат изградени след 
одобрени проекти за добив и рекултивация от МЕ. 

15. По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното 
количество вода за питейни и битови нужди. Технологично, водата ще се използва 
за оросяване срещу запрашаване на работните площадки и на пътищата. Тя ще се 
доставя с цистерни. 

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

17. 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. 
Количествата технологични отпадъци от добива и първичната преработка ще се 
депонират на насипището, за да бъдат използвани при техническата рекултивация. 

18. Разработен е план за управление на минните отпадъци при бъдещия добив на 
гнайсошисти. 

19. При нормална експлоатация на оборудването, нивото на звуковото налягане няма да 
превишава санитарната норма. Очакваните завишавания ще имат епизодичен 
характер. 

20. 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. 

21. 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”. 
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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 „Кантона” е на 400 м източно от разклона за с. Плевун от пътя гр. 

Ивайловград – гр. Крумовград, на 1000 м юг – югоизточно от с. Черни рид и на 1500 
м западно от с. Кобилино. 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-(50) по картограмата на система 
1970 г. 

2. Концесионната площ „Кантона” обхваща площта (12134 м
2
) на находището и 

съпътстващата площ, необходима за осъществяване на добива, изграждане на 
насипища, рампи, депа, площадки за фургони и др. 

3. Координатен регистър на граничните точки на концесия „Кантона“, площ 22640 м
2
 

 

№ X Y 

1 4530685.3 9462631.3 

2 4530815.0 9462548.0 

3 4530889.0 9462705.0 

4 4530834.7 9462730.8 

5 4530838.0 9462759.7 

6 4530849.0 9462790.5 

7 4530810.7 9462760.5 

8 4530748.9 9462703.8 

9 4530689.3 9462638.3 

 

4. Координатен регистър на находище „Кантона“; площ 12134 м
2 

 
№ по 
ред 

№ на геоложка 
точка 

X Y Кота 

1 Сн 1 4530689.3 9462638.3 535.7 

2 Сн 2 4530768.0 9462608.6 533.1 

3 Гт2 4530801.9 9462647.3 527.4 

4 Гт3 4530852.6 9462689.8 527.6 

5 Гт4 4530824.2 9462722.5 523.2 

6 Гт5 4530834.7 9462730.8 522.0 

7 Гт6 4530838.0 9462759.7 522.3 

8 Гт7 4530849.0 9462790.5 525.4 

9 Гт8 4530810.7 9462760.5 520.4 

10 Гт1 4530748.9 9462703.8 525.9 

 

5. По-голямата част от концесионната площ е заета от стара нерегламентирана 
кариера и кариерни гнезда за незаконен добив на гнайсошисти от местното 
население и фирми; запустели и напуснати отдавна ливади и ниви, самозалесени 
терени с храстова и дървесна растителност; черни пътища. Част от тези терени са 
превърнати в сметище за битови и строителни отпадъци произведени в съседните 
села. Прилежащите земи са също с ниска категория и са необработваеми. 

6. Ще бъде сменено предназначението на земята, на части и етапно, в зависимост от 
последователността на развитие на минните работи, описани в цялостния работен 
проект. 

III.Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че терена в който ще се реализира инвестиционното предложение не 
попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, но попада в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие - ЗЗ BG0001032 “Родопи Източни” за опазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 
122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. 

2. След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от 
Наредбата за ОС и критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната 
степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение 
«Изграждане на кариера за добив на гнайсошисти в концесионна площ «Кантона» 
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/22.6 дка/, землище на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково» няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет 
на опазване в защитена зона ЗЗ BG0001032 “Родопи Източни” поради следните 

мотиви:  

 Реализация на ИП ще бъде на площ 12.134 дка от обща площ 22.6 дка, а останалите 
част от 10.506 дка е съпътстваща площ необходима за осъществяване на добива, 
изграждане на насипища, рампи, депа, площадки за фургони и др. 

 Реализация на ИП ще бъде върху стара нерегламентирана кариера за незаконен 
добив в миналoто, запустели и неподдържани поляни и др. 

 На терена за реализация на ИП липсва природно местообитание предмет на 
опазване в горицитираната защитена зона /съгласно информация предоставена от 
възложителя - приложение №2 към чл. 6 от наредбата по ОВОС/. 

 Концесионната площ не попада в шестнадесетте места предложени за 
„Херпетологично важни места“ в България. 

 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 тях. 

 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. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода 
на процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на 
инвестиционното предложение няма да доведе до значителни отрицателни 
въздействия върху компонентите на околната среда. 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен 
ефект. 

4. Съгласно становище с изх. № РД-02-1193#1/26.08.2015 г. РЗИ-Хасково счита, че 
липсва основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за 
човешкото здраве. 

5. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е 

уведомил Община Ивайловград и кметство с. Черни рид за своето инвестиционно 
предложение, а засегнатото население, чрез обява във вестник „Хасковска Марица” 
от 22.05.2014 г . 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
поставил съобщение на информационните табла на Община Ивайловград и 
кметство с. Черни рид за мястото и начина на достъп на информацията по 
приложение № 2. 

3. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение № 2 на кмета 
на Община Ивайловград и кметство с. Черни рид в изпълнение изискванията на чл. 
6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС и . В тази връзка: 

 Община Ивайловград уведомява РИОСВ-Хасково, че при обявяването на 
информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на 
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интернет страницата и информационното табло в сградата на общината и в сградата 
на кметството за 14 дневен срок не са постъпили възражения, относно 
разглежданото инвестиционно предложение. 

4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково в законоустановеният 
срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 

 

При спазване на следните условия: 
1. Да не се допуска изсичане на дървесна и храстова растителност от съседни терени 
2. Провеждане на биологичната рекултивация  да бъде само с местни дървесни 

видове.  
3. При инцидентно констатиране на защитени видове  в границите на кариерната площ 

- основно сухоземни костенурки е необходимо същите да бъдат своевременно 
изнесени от там.  

4. Пробивно - взривните работи при реализация на ИП да бъдат извън 
размножителния период /април-юни/ на видовете предмет на опазване в зоната. За 
същото  е задължително да се води дневник за датиране и контрол на взривовете. 

5. Да не се допуска навлизане на машини, изхвърляне на отпадъци, разливи на 
горивно-смазочни материали, както и всякакво друго пряко или косвено увреждане 
на съседни терени, извън усвояваната площ. 

 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

Настоящото решение за „Изграждане на кариера за добив на гнайсошисти в 
концесионна площ „Кантона“ (22.640 дка), землище на с. Черни рид, общ. Ивайловград, 
обл. Хасково” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията 
на 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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на 
параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, 
при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от 
ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния 
орган по околна среда (РИОСВ-Хасково). 

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. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок 
от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 
 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионалната инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 

 
 

Дата: 12.09.2015 г. 


