
Представено от „СМС – РОДОПИ“ ООД уведомление за „Изграждане на кариери за 

добив на гнайсошисти в концесионна площ „Бойчовата круша“, Ивайловградско с обща 

площ 182399 м2” 

Днес 08.04.2021г. във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с 

вх. № ПД - 1264/14.09.2020г., допълнителна информация 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 Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на кариери за добив на 

гнайсошисти, годни за производство на плочи зa настилки и облицовки и камък ломен и цепен 

зa зидария, в участъците на находище на гнайсошисти „Бойчовата круша“, землища на с. Нова 

ливада и с. Соколенци, община Ивайловград, област Хасково. То ще се реализира за срок от 35 

(тридесет и пет) години. Инвестиционното предложение (182,399 дка) включва: участък 

„Бойчовата круша–запад“ (45771м2), участък „Бойчовата круша–изток“ (88649м2) и 

съпътстваща площ (47979м2), необходима за осъществяване на добива, изграждане на 

насипища, рампи, депа, площадки за фургони и др. 

Площта на находището е 134420м2, а обема на геоложките запаси е 149138м3 в участък 

„Бойчовата круша – изток”. В участък „Бойчовата круша – запад” са утвърдени ресурси в размер 

на 141890м3. Общо запасите и ресурсите в двата участъка са 291028м3. Общата откривка е 

120598м3. В процеса на експлоатация, ресурсите от участък „Бойчовата круша – запад” ще 

бъдат прекатегоризирани като запаси, следователно количеството на геоложките запаси в 

находището ще се увеличи. За срок на концесията от 35 години, при проектен годишен добив от 

3000м3 гнайсошисти, ще бъдат иззети 105000м3 гнайсошисти от промишлените запаси. 

Годишно от находището ще бъдат добити 31800м2 (954м3) плочи цепени и камък 

трошен за пътни настилки и строителни цели в размер на 2046м3, (при обемно тегло 2,54), 

количеството камък трошен ще бъде 5197 тона. 

За повишаване производителността на добива, се предвиждат ограничени пробивно – 

взривни работи за разхлабване на масива. 

Съгласно изискванията на чл.4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата 

документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за 

изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид 

полученото в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-779(3)/29.03.2021г., 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и 

постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия, посочени в 

становището. 

Така заявеното инвестиционно 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. На 

основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 

РИОСВ – Хасково. 

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 концесионна площ „Бойчовата круша“ в землищата на с. Нова ливада и с. 

Соколенци, община Ивайловград е определена с координати: 

 

Координатен регистър на концесионна площ „Бойчовата круша“, землища на с. 

Соколенци и с. Нова ливада, общ. Ивайловград 

Координатна система БГС 2005; Площ 182397м2 

№ X Y 

1 4595196.2 536356.0 

2 4595251.7 536449.5 

3 4595208.5 536644.6 
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№ X Y 

4 4595032.2 536605.6 

5 4595048.2 536524.6 

6 4595035.3 536494.4 

7 4594890.0 536466.0 

8 4594818.6 536713.7 

9 4594732.7 536727.6 

10 4594742.2 536682.3 

11 4594778.2 536375.2 

12 4594790.0 536328.8 

13 4594801.6 536141.9 

14 4594834.8 536108.6 

15 4595081.9 536152.9 

16 4595082.3 536192.9 

 

не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, но попада в обхвата на защитена зона по НАТУРА 2000 - BG0001032 „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 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

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. 

 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до община Ивайловград, кметство с. Нова Ливада, кметство с. 

Соколенци и МЕ. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 08.04.2021г./ 


