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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 36 - ПР / 2017г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 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. 8 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 5 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 получени 
становища от РЗИ – Хасково и БД ИБР – Пловдив 
 

Р Е Ш И Х 
 
да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на кариера за добив на плочи цепени за облицовки и настилки 
в концесия „Стария даскал”, землище на с. Кобилино, община Ивайловград”, което има 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона 
BG0001032 „Родопи Източни”. 
 
възложител: „Барон“ ООД, ЕИК 126622512, адрес: гр.Хасково, ул. „Балкан” № 2, ет. 2, ап. 7 
местоположение: Концесионна площ „Стария даскал”, землище с. Кобилино, община 
Ивайловград 
 

Координатен регистър на концесионна площ „Стария даскал“, Площ 41090 м2 

 

Координатна система 1970г. 

№ X Y 
1 4530777.9 9463743.7 
2 4530722.4 9463890.0 
3 4530538.3 9463890.0 
4 4530505.8 9463825.1 
5 4530468.6 9463812.9 
6 4530450.8 9463782.2 
7 4530452.3 9463727.4 

 

Координатна система WGS84 
№ N E 

1 41°30'14.38433" 25°59'24.88000" 
2 41°30'12.60788" 25°59'31.19850" 
3 41°30'06.64137" 25°59'31.23565" 
4 41°30'05.57821" 25°59'28.44435" 
5 41°30'04.37074" 25°59'27.92593" 
6 41°30'03.78919" 25°59'26.60605" 
7 41°30'03.82945" 25°59'24.24332" 

 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда разработване на кариера за добив на 
подземни богатства – скалнооблицовъчни материали (гнайси, годни за вътрешни и за 
външни облицовки, и за зидария на външни стени с мазилка на сгради и съоръжения) в 
концесионна площ „Стария даскал“ землище с. Кобилино, община Ивайловград. 

На 13.06.2016 г. е сключен договор за предоставяне на концесия за добив на 
скалнооблицовъчни материали – гнайси от участък „Стария даскал“ на находище на гнайси  
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„Кобилино“ за срок от 35 години между Министерство на енергетиката (МЕ) и „Барон“ 
ООД, гр. Хасково. На 16.09.2016 г. дружеството е внесло в МЕ цялостен и годишен работен 
проект за добив, проекти за рекултивация и план за управление на отпадъците. На 
14.10.2016 г. проектите и плана са разгледани и приети от Дирекция „ПРКК“. 

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, търговеца 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 Ивайловград и тогава ще 
се предлагат на пазара. 

На територията на община Ивайловград, включително и в землището на Кобилино 
се намират много находища (концесии) на скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, 
гнайси, мрамори, туфи, варовици. С тяхното законно разработване се занимават 45 броя 
фирми. 

Концесионната площ „Стария даскал” обхваща площта (20712 м2) на кариерния 
участък и съпътстващата площ (20378 м2), необходима за осъществяване на добива, 
изграждане на насипища, рампи, депа, площадки за фургони и др. 

Площта на запасите е 20712 м2, а обема на запасите е 176546 м3. 
Проектният годишен добив е 4500 м3 наплочени гнайси, а проектните промишлени 

запаси са 157500 м3. 
За 35 години от участък „Стария даскал“ ще бъдат иззети 152 122 м3 гнайси и ще 

останат 18 729 м3 гнайси, блокирани в крайния неработен борд и бермата. 
Технологичният процес на експлоатация на концесията, ще се проведе в тази 

последователност: откривни работи, добивни работи, транспорт до депо. 
Обемът на откривката, отстраняван за година, е 1454 м3 от площ 592 м2. 
Добивните работи ще се водят на стъпала с височина от 3 до 10 м. отделянето на 

плочите е по ръчен начин. С използване на чукове с тегло от 1 до 10 кг, кирки-шилки, 
лостове и железни клинове. Добитите плочи се делят на тънки: до 15 мм, средно дебели: от 
16 до 30 мм, дебели: от 31 до 50 мм и се стифицират върху палети. 

Технологията на добива изисква пробивно-взривни работи, част от технологичния 
процес. 

По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначително количество 
вода за питейни и битови нужди. Технологично вода ще се използва за оросяване на 
работните площадки, пътища срещу запрашаване и ще се доставя с цистерни, закупувана от 
водоразпределителната система в с. Кобилино на ВиК ЕООД Хасково. Питейната вода за 
работещите в кариерата ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа. На площадката 
ще се използват химически тоалетни. 

При добива ще се генерират минни отпадъци от иззетата откривка: почвен слой и 
стерил (изветрели гнайси 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. 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. 

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. 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 
установи, че концесионната площ определена от горепосочените координати не попада в 
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границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 
попада в обхвата на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. В концесионната 
площ са установени местообитания 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик (Festuco Brotemalia) (*важни местообитания на орхидеи) и 
91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори. 

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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 
30.11.2012 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. 

След анализ на представената информация за инвестиционното предложение и на 
основание чл.40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, 
преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното 
предложение за изграждане на кариера за добив на плочи цепени за облицовки и настилки в 
концесия „Стария даскал“ в землището на с.Кобилино, общ.Ивайловград е, че същото има 
вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001032 
„Родопи Източни”. 
 

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. При реализация на инвестиционното предложение е възможно генериране на 
прах, шум, отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно 
въздействие върху местообитания и видове предмет на опазване в защитената зона. 

2. Възможно е кумулативно въздействие от едновременната реализация на 
настоящото инвестиционно предложение с други инвестиционни предложения със сходен 
характер, концентрирани в тази част от защитената зона. 

3. В резултат от реализацията на ИП се очаква допълнително натоварване на 
околната среда, което изисква да бъдат описани, анализирани и оценени очакваните 
потенциални въздействия върху околната среда и здравето на хората. 
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 
способност на природните ресурси в района: 

1. Като се има предвид, че близо до находище за добив на плочи цепени за 
облицовки и настилки в концесия „Стария даскал“, землище с. Кобилино, общ Ивайловград 
има водоизточници за питейно-битово водоснабдяване – водовземни съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване на с. Покрован, около които няма учредени санитарно-
охранителни зони съгласно Наредба №3/16.10.2000г., КИ „Черни рид“ в землище с. Черни 
рид, общ. Ивайловград, а също така, че в района на концесия „Стария даскал“, вероятно 
населените места се водоснабдяват и от водовземни съоръжения, за които в БД ИБР няма 
налична информация, като същите са основен източник за питейно-битово водоснабдяване 
на населените места, и добивът на плочки-гнайси ще се извършва посредством пробивно-
взривни работи, а също така, че подземно водно тяло BG3G000PtPg049, съгласно чл.119, 
ал.1, т.1 от ЗВ е определено като питейно то, експлоатацията на инвестиционното 
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предложение може да окаже въздействие върху подземните води в района на находище 
„Стария даскал“ в землище с. Кобилино, общ. Ивайловград, съгласно становище на 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив с изх. № КД-04-
734/20.03.2017г. 

2. ИП, според представените координати на концесионната площ, попада в 
рамките на подземно водно тяло „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“ с код 
BG3G000PtPg049, което съгласно чл.119, ал.1, т.1 от Закона за водите е определено като 
питейно. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.119а, 
ал.1, т.3а от Закона за водите (ЗВ). ИП не попада в зона за защита на водите, включена в 
Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Най-близко разположени водни обекти, източници 
на вода за питейно-битово водоснабдяване в района на ИП са: 

 На около 2635м североизточно от ИП се намира водовземно съоръжение – извор за 
питейно-битово водоснабдяване на с. Покрован, общ. Ивайловград, стопанисвано от „ВиК“ 
ЕООД-Хасково. В близост се намират и други водовземни съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване на с. Покрован /стопанисвани от МЗХ-ХМС и „ВиК“ ЕООД-Хасково/. За 
водовземните съоръжения няма учредена санитарно-охранителна зона съгласно Наредба 
№3/16.10.2000г. 

 На около 1380м северозападно от ИП се намира КИ „Черни рид“. За КИ има 
внесена преписка с вх. № СОЗ-64/2009г. за учредяване на санитарно-охранителна зона 
/СОЗ/ около каптиран извор „Черни рид“ , в землището нас. Черни рид, общ. Общ. 
Ивайловград за питейно-битово водоснабдяване на обект: „Цех за бутилиране на изворна 
вода“, собственост на „Булгнайс“ ООД, гр. Ивайловград. 

 В района на концесия „стария даскал“ вероятно населените места се водоснабдяват 
и от водовземни съоръжения, за които в БД ИБР няма налична информация, като същите са 
основен източник за питейно-битово водоснабдяване на населените места. 

3. Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло 
„река Атеринска” с код BG3AR100R001. ИП попада в границите на зона за защита на 
водите BG0001032 „Родопи Източни” определена съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ, 
включена в Раздел 3, точка 3.5.1 на ПУРБ на ИБР. 

4. Според представената информация концесионната площ „Стария даскал“ 
/41090м2/ е на 300м западно от с. Кобилино, от 15м до 100м северно от главния овраг на р. 
Атеренска и на 1800м югоизточно от с. Черни рид. На около 360м югозападно и около 520м 
южно от ИП се намира рудник „Попско“. 
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. При реализация на инвестиционното предложение ще се усвоят площи 
представляващи местообитания 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 
върху варовик (Festuco Brotemalia) (*важни местообитания на орхидеи) и 91М0 Балкано-
панонски церово-горунови гори, което предполага пряко унищожаване и увреждане на 
същите. 

2. Площите, засегнати от реализацията на инвестиционното предложение, 
представляват вероятни местообитания на видове предмет на опазване в зоната, което 
предполага прякото им унищожаване и/или безпокойство. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с продължително и 
интензивно безпокойство на животински видове и прогонване от местообитанията им, 
поради засилено техногенно и антропогенно натоварване, което предполага изменение в 
популациите им, включително и поради вероятност от смъртност на екземпляри. 
IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера и местоположението на ИП се очаква негативно въздействие 
върху компонентите на околната среда. 
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2. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-316#1/10.03.2017г. след 
запознаване с информацията по отношение факторите и компонентите на околната среда в 
частта му, разглеждащ здравно-хигиенните аспекти и оценка на въздействието върху 
човешкото здраве не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на ИП и 
при условие, че шумовото замърсяване от работата на кариерата и импулсния шум от 
взривовете на границата на най-близките населени места отговарят на Наредба №6 за 
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум и на 
вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006г.). 

3. 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 писмено за инвестиционното си предложение Община Ивайловград и кметство 
село Кобилино, а чрез тях и засегнатото население. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2. Предоставени са копия 
от информацията по Приложение 2 на кмета на Община Ивайловград и кметство село 
Кобилино. С писмо изх. № 30-00-104/1 от 09.03.2017г. Община Ивайловград уведомява 
РИОСВ-Хасково, че от 22.02.2017 г. до 08.03.2017г. е осигурен обществен достъп до 
информацията по Приложение № 2 в кметството и общината, като в изтеклия 14-дневен 
период не са постъпили възражения, мнения и становища. 

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

Предвид извършената преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие е 
необходимо да се изготви доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ), като 
отделно приложение към доклада по ОВОС, съгласно чл.34 от Наредбата за ОС. Оценката 
следва да бъде съобразена с изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата за ОС и се извършва 
от експертите по чл.9 въз основа на критериите по чл.22 от същата наредба. 

Налична информация за предмета и целите на опазване на защитените зони, 
включително картен материал: http://www.natura2000bg.org/. 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 
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. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 
Дата: 04.04.2017г. 
 
 
Съгласувал: инж. Л. Дайновски 
Директор Дирекция ПД 
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Изготвил: Б. Пенева 


