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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 15 ПР/2013г. 
 

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 и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за 

ОС. 

 
РЕШИХ 

 

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

“Изграждане на кариера за добив на гнайс за настилки и облицовки в концесия „Караджейка” /79100 кв.м./, 

землище на с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково“, което няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 

предмет на опазване в защитена зона по НАТУРА 2000 “Родопи Източни” с код BG 0001032. 

местоположение: землище на с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково 

възложител: „Булгнайс”ООД, 6570 гр. Ивайловград, „Иван Вазов“ № 10 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Предложението предвижда проектирането и разработването на кариера за добив на подземните 

богатства - скално-облицовъчни  материали /тънкопластови гнайсошисти, годни за плочи цепени за 

настилки и облицовки/ в границите на утвърдените запаси на находище „КАРАДЖЕЙКА”, разположено в 

землището на село Кобилино, община Ивайловград, област Хасково.   

Добивът се предвижда да бъде реализиран в продължение на 25 години в рамките на 

концесионната площ от 79. 100 дка. с изчислени запаси и ресурси– т.е. върху около 49 дка. 

 

Координатите на находище „КАРАДЖЕЙКА” за концесионната площ са следните : 

                         (координатна система 1970 г.) 

№ X У 

1 4530812 9463190 

2 4530938 9463088 

3 4530974 9463043 

4 4531002 9463026 

5 4531043 9463017 

6 4531145 9463192 

7 4530815 9463480 

8 4530870 9463330 

9 4530730 9463259 
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Технологичният ред за добиване на гнайсошисти се състои от: премахване на откривката; разпукване 

на скалния масив с помощта на пробивно – взривни работи. Пробивно – взривните работи в кариерата за 

добив на плочи цепени са част от общия технологичен процес. Доразпукването на скалния масив има 

пряко влияние за повишаване производителността на процеса на отцепване на плочите от гнайси. Ръчно 

отцепване на плочи с различна дебелина - След взривяването на подстъпалото каменоделците, с 

помощта на железни клинове, чукове с различно тегло, кирки и лостове започват отделянето на плочите. 

След разцепване на плочите се пристъпва към палетизиране на сортираните плочи по дебелина и площ  

Всяка отделена плоча се поставя върху палет, като височината на подредените плочи не надвишава 1 

м. Така подредените върху палета плочи се увиват с полиетиленово фолио, за да се стабилизират и 

предотврати падането им при транспортиране. 

Инвестиционното предложение, попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за 

защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие ЗЗ “Родопи Източни” с BG 0001032, за опазване на природните местообитания, приета с 

Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.  

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 от Закона за биологичното 

разнообразие и 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.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и същата е 

проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото 

решение. След преглед на предоставената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по 

ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според коята инвестиционното предложение за: “Изграждане на кариера за 

добив на гнайс за настилки и облицовки в концесия „Караджейка” /79100 кв.м./, землище на с. Кобилино, 

общ. Ивайловград, обл. Хасково“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху природни местообитания, популация и местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитената зона. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.2, а) на ЗООС и на 

основание чл. 93, ал.1, т.1 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: 

 Предложението предвижда проектирането и разработването на кариера за добив на подземните 

богатства - скално-облицовъчни материали гнайсошисти, годни за плочи цепени за настилки и 

облицовки /в границите на утвърдените запаси на находище „КАРАДЖЕЙКА”, разположено в 

землището на село Кобилино, община Ивайловград, област Хасково. Изхождайки от минно-

техническите условия е приета система на ръчно добиване (цепене) на плочите, при използване 

на малка спомагателна механизация и при необходимост разпукване на скалния масив с помощта 

на пробивно – взривни работи. 

 Засягат се само концесионната площ от 79. 100 дка, от които около 49 дка добивното поле, а 30. 

100 дка. са съпътстващ площ необходима при разработката на находището. Добивът се 

предвижда да бъде реализиран в продължение на 25 години в рамките на концесионната площ 

от 79.100 дка. с изчислени запаси и ресурси– т.е. върху около 49 дка.  

 В резултат на извършените геоложки проучвания в находище “КАРАДЖЕЙКА”, община 

Ивайловград, област Хасково са изчислени запаси по категории, количества и състояние към 

01.01.2012 г. както е посочено в долната таблица: 
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№ на 
блока 

Код на 
запасите 

Площ на 
блока, 

Обем на 
покривката, 

Количество на 
полезното 
изкопаемо 

    м2 м3 м3 

I 111 25 973.0 198 135 121 937 

II 122 22 976.0 282 647 144 698 

Общо  48 949.0 480 782 266 635 

 
Запасите са изчислени при площен рандеман за добив = 18 м2 цепени плочи от 1 м3 гнайсова суровина, при 

средна дебелина на плочите 2.5 см. 

 Експлоатацията на запасите на тънкопластови гнайсошисти 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 Кобилино. 

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. 
 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 - до 10 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 гнайсошисти 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". 
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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: 

 Обект на инвестиционното предложение e находище „КАРАДЖЕЙКА", разположено в Източни 

Родопи. Отстои на 700 м западно от село Кобилино, община Ивайловград, област Хасково и на 

800 м от асфалтовия път за село Плевун. 

 Възложителят ще се ограничи върху концесионна площ само в рамките на концесионната площ 

от 79.100 дка, като добивът се предвижда да бъде реализиран в продължение на 25 години в 

площите с изчислени запаси и ресурси в находище „КАРАДЖЕЙКА” върху около 49 дка.  

 Осигуряването на необходимите спомагателни площи от 30.100 дка. като върху тях ще се 

обособи площадка за фургон, моторни превозни средства, временен склад и др.  
 

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 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. 

 

Преценката по чл. 15, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от 

значително отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху ЗЗ “Родопи Източни” с BG 

0001032 за опазване на природните местообитания, поради следните мотиви: 

 

 Реализация на ИП върху стари кариерни гнезда.  

 На територията на реализация на ИП липсват консервационно значими хабитати приоритетни за 

опазване в  ЗЗ «Родопи Източни» 

 Запазване от страна на инвеститора на природните местообитания на 91АА и 91АО по 

периферните участъци на площта /както е  заложено в проекта/. 

 След реализация на ИН 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.. 

 ИН не засяга защитени територии по ЗЗТ 
 
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 „ КАРАДЖЕЙКА” 

е ограничен и локален в рамките на разглежданата концесионна площ от 79.100 дка, в землище 

на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково. 

 Съгласно писмо изх. № РД-02-133/21.02.2013г. 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.  

 Прякото въздействие върху елементите на околната среда е само върху концесионна площ – 

49.100 дка. Върху тази площ ще има дълготрайно /до 25г/ 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. № 30-00-14/11.01.2013г., кметството на с. Кобилино, общ. Ивайловград с писмо от 

14.01.2013г., както и засегнатото население чрез обява, поставена на информационното табло 

на Община Ивайловград на 21.01.2013г. Не са депозирани мотивирани възражения по 

законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение. 
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При спазване на следните условия: 

 

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

2. Да не се изсича трайна дървесна растителност –констатирана по периферията на площта-  

представена от природни местообитания от 91АА и 91 АО; 

3. Дейностите по взривяване да бъдат извън размножителния период /април-юни/ за видовете животни 

приоритетни за опазване  в защитена зона „Родопи Източни”; 

4. Провеждането на поетапна рекултивация да става само с местни видове 

5. При инцидентно констатиране на защитени видове в предвидените за годишно усвояваните участъци, 

да се осигурят всички необходими мерки за опазването им, които мерки гарантират, че същите няма да 

бъдат унищожени пряко при разработване на кариерната площ и прилежащите терени; 

6. 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 за “Изграждане на кариера за добив на гнайс за настилки и облицовки в 
концесия „Караджейка” /79100 кв.м./, землище 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 
 
 
Съгласувал: Директор Дирекция ПД 

    инж. Л. Дайновски 

 

Изготвил: главен експерт ОВОС и ЕО 

    инж. Т. Атанасова 

 
 
Дата: 26.02.2013г. 


