
Представено от „Барон“ ООД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Изграждане на кариера за добив на гнайси в концесионна площ „Стария даскал“ 
(28.992 дка), землище на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково“ 
 

Във връзка с представено от „Барон“ ООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на кариера за добив на гнайси в концесионна площ 
„Стария даскал“ (28.992 дка), землище на с. Кобилино, община Ивайловград, 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):  

Инвестиционното предложение е за изграждане на кариера за добив на гнайси, 
годни за производство на плочи за настилки и облицовки и за камък ломен и цепен за 
зидария, в участък „Стария даскал” от находище на гнайси „Кобилино“ землище на с. 
Кобилино, община Ивайловград, област Хасково. То ще се реализира за срок от 35 
(тридесет и пет) години. Концесионната площ включва участък „Стария даскал” (20712 
м2) и южната съпътстваща площ (8280 м2), необходима за осъществяване на добива, 
изграждане на насипища, рампи, депа, площадки за фургони и др. Системата на 
разработване на бъдещата кариера е система с широки забои за отделяне на плочите 
по посока на наклона на гнайсите. Ще се прилага открита разработка на полезното 
изкопаемо (кариерен способ) с изземване на суровината отгоре надолу. За 
повишаване производителността на добива, ще се провеждат ограничени пробивно – 
взривни работи за разхлабване на масива. 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.    

Площта на запасите е 20712 кв.м, а обема на запасите е 176546 куб.м. 
Проектния годишен добив е 4500 куб.м наплочени гнайси, а проектните промишлени 
запаси са 157500 куб.м. Годишно от участъка ще бъдат добити 49500 кв.м (1485 куб.м) 
плочи цепени и камък трошен за настилки и строителни цели в размер на 3015 куб.м 
(обемно тегло 2.58), количеството камък трошен ще бъде 7779 тона.  

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. 

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно 
допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за 
управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно 
становище с изх. № ПУ-01-518 (1)/09.07.2020 г. на Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район”, инвестиционното предложение е допустимо от гледна 
точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване 
на поставените условия 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 площта на инвестиционното предложение се определя от 
координати по Координатна система 1970г.: 



 

№ Х Y 

1 4530712.3 9463740.4 

2 4530626.0 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 

 

Площта на инвестиционното предложение попада в землището на с. Кобилино, 
община Ивайловград и е с обща площ 28,992 дка, като включва участък Стария даскал 
с площ 20,712 дка и допълнителни площи, необходими за осъществяване на 
дейностите по концесията, извън добива. 

Концесионната площ определена от горепосочените координати не попада в 
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 № 122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания. Според 
единната информационна система за защитените зони от Екологичната мрежа Натура 
2000, 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. 1от 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 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 гнайси в 
концесионна площ Стария даскал в землището на с. Кобилино 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”, поради следните мотиви: 

- 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;  

- 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;  

- предвид сроковете, в които ще се експлоатира обекта, 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; 



- 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; 

- 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. 

Във връзка с извършената преценка, че реализацията на инвестиционното 
предложение има вероятност да окаже въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” компетентния орган по околна среда 
задължително се произнася с решение да се извърши ОВОС на основание чл. чл. 
8, ал. 4, т. 1 от Наредбата за ОВОС. Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 9, т. 2 от 
Закона за опазване на околната среда дава възможност за провеждане на 
задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.  

 
Копие на писмото е изпратено до Община Ивайловград, кметство село 

Кобилино, Министерство на енергетиката и Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район” 

 
 
 
/отговорено от РИОСВ - Хасково на 24.07.2020 г./ 


