
Представено от ET ,,АЛЕКС-КО-АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ“ уведомление за 
инвестиционно предложение за „Добив на скално-облицовъчни материали – 
кавернозни варовици в находище „Свети Георги”, в землището на село Сладун, 
община Свиленград, област Хасково 
 

Във връзка с представено от ET ,,АЛЕКС-КО-АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ“ 
уведомление за инвестиционно предложение за „Добив на скално-облицовъчни 
материали – кавернозни варовици в находище „Свети Георги”, в землището на село 
Сладун, община Свиленград, област Хасково и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата 
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002 г.):  

Добивът на скално-облицовъчни материали – кавернозни варовици в находище 
„Свети Георги”, в землището на село Сладун, община Свиленград, област Хасково, 
засяга ПИ № 000553 в село Сладун, община Свиленград, област Хасково, в 
местността „Карезтарла”. Имотът е с площ 214,263 дка, горски фонд, като по 
предишния Лесоустройствен проект (ЛУП) включва поляни, а по новия ЛУП включва 
1,62 дка кариера и останалата площ широколистна гора. Предвижда се добива да бъде 
реализиран в рамките на концесионната площ  в продължение на 35 година, като се 
засяга площ от 191,152 дка. Максималната средногодишна производителност на 
кариерата е 37 000 м3 оформени блокове за рязане и около 16 м3 отпадъчни маси. 

Добивът ще се извършва като постепенно се изземва суровината, чрез 
удълбаване на долнището на кариерата. Няма да се навлиза в дълбочина под котата 
на мощността на полезното изкопаемо – 8 м, като средно удълбочението няма да 
надхвърля 5 м. В периода на експлоатация ще се извършват и откривни работи за 
отстраняване на земно-глинестите откривни маси, които ще се използват за бъдеща 
рекултивация. Кариерата ще се отработва на хоризонтални в технологична 
последователност отгоре надолу. Не се предвиждат и не са необходими взривни 
работи. Минните работи ще се реализират посредством изрязване на монолити от 
масива с обем 10-30 м3 посредством машини, работещи с диамантено въже при 
работата на което се използва вода за охлаждане. Получените блокове ще се товарят 
с автокран на камиони и се пренасят за по-нататъшната им обработка. 

Засегнатия имот е с площ 214,263 дка, общата площ на находището е 191,152 
дка, като участък „Изток” е 136,787 дка, участък „Запад” е 54,365 дка, останалата площ 
на имота няма да се засяга. Предвижда се поетапно използване на площта. След 
приключване на добивната дейност в предвидената площ и обем ще се извършва 
рекултивация на терена. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно 
разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното 
предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също се включат в изискващата се 
оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2 
от ЗООС. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-
745(1)/23.11.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 



постигане на целите на околната среда при спазване на условията посочени в 
становището. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имот № 000553 в землището на с. Сладун, в който се 
предвижда да се извършват дейностите по добив на скално облицовъчни материали – 
кавернозни варовици от находище „Свети Георги“ не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на 
защитени зони BG0000212 „Сакар”, приета  от МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за 
опазване на природните местообитания и BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед 
№ РД-758/19.08.2010 г. за опазване на дивите птици. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 
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. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитените зони ще се извърши на етап 
информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. В Приложение 2 
следва да бъдат представени точните координати на находище „Свети Георги“, тъй 
като в т. 8 от предоставения координатен регистър се констатира неточност, поради 
която не може да бъде определена съответната площ. 

III. По отношение на изискванията на Закона за подземните богатства 
(ЗПБ): 

Съгласно чл. 22г, ал. 4 от ЗПБ,  когато инвестиционното предложение за 
дейности, пораждащи минни отпадъци, подлежи на процедура по реда на глава шеста 
от Закона за опазване на околната среда, в инвестиционното предложение 
задължително се включва предложението за управление на минните отпадъци. 

 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Свиленград, кметство село Сладун и 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 
 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 28.11.2018 г./ 


