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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 49 ПР/2012г. 
 

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, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от 
инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 
4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 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 (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 
2011г.), Становище от РЗИ - Хасково и констативен протокол от проверка 
№458/14.06.2012г. 

 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционно предложение: „Разширение на кариера за добив на плочи цепени за 
облицовки и настилки в гнайсошистно находище „Чешмата” с обща концесионна площ 
от 183.466 дка” в землище на с. Черни рид и 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 защитени зони и човешкото здраве. 

 

възложител: ЕТ „ОРХАН СЕЛИМОВ – 77 – ЕУРО ГНАЙС – ИВАН ДИМОВ”, гр. София, 
ЕИК 131424845 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за разширение на кариера за добив на плочи 

цепени за облицовки и настилки в гнайсошистно находище „Чешмата” с обща 
концесионна площ от 183.466 дка в землище на с. Черни рид и с. Кобилино, общ. 
Ивайловград, обл. Хасково.  Разширението ще е обхваща 27.100 дка от имот с № 
000110 с обща площ 35.006 дка в землище на с. Черни рид, общ. Ивайлоград. 
Възложителят е титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0187 от 2 юни 
2005г. за находище за подземните богатства "Чешмата" - скалнооблицовъчни 
материали – гнайсошисти, представляващи изключителна държавна собственост, 
разположено в землищата на селата Черни рид и Кобилино, община Ивайловград, 
област Хасково. За дейността са издадени Решения на Директора на РИОСВ Хасково 
на база представена подробна информация за терена върху доказаните запаси 
156.400 дка: 

 Решение № ХА-51-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда за утвърдени 
запаси с площ 156.400 дка; 

 Решение № ХА-30-ОС/2008 г. за преценяване на вероятната степен на 
отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения върху защитените зони.  
Съгласно сключен Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни 

богаства от 27.01.2012г., Министерски съвет на Република България предоставя на 
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фирмата ЕТ "ОРХАН СЕЛИМОВ - 77 - ЕУРО ГНАЙС - ИВАН ДИМОВ", гр. София, 
концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 
от Закона за подземните богатства. Концесионната площ е в размер на 183.466 дка и 
включва площта на утвърдените запаси от 156.366 дка и необходимите площи за 
осъществяване на дейността по концесията. 

Настоящото инвестиционно предложение разглежда основно разликата от 
27.100 дка, необходими за спомагателни площи за осъществяване на дейността. В 
разширението (27.100 дка), освен насипищата за откривка и маломерни и 
нестандартни парчета, ще се разположат още площадка за временно съхранение на 
палетизираната продукция, площадка за камиони с рампа за товарене на 
палетизираните скални материали, фургони за битово обслужване на работниците, 
химическа тоалетна, склад за инструменти, подход за товарни автомобили към 
асфалтовия път. 

Към настоящия момент обекта не е в експлоатация, в частта от 
концесионната площ, неразгледана в досегашните разработки, почти липсва дървесна 
растителност, тъй като тя е била разработвана в миналото, като кариера и в 
последствие рекултивирана. На нея все още е разположено насипище за маломерни и 
отпадъчни скални материали с площ от около 10 дка.  

Добивът се предвижда да бъде реализиран в продължение на 25 години в 
рамките на площите с изчислени запаси и ресурси. 

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура в и извън 
площта на находището. През него преминават горски пътища, излизащи на 
третокласен път III-5908, разклонение към село Плевун на пътя от РПМ № 98, по който 
може да се извозват добитите материали. За използването на горските пътища, при 
необходимост ще се извърши незначителна рехабилитация, чрез засипване на 
отделни ерозирани участъци с инертни материали. Технологичните пътища в рамките 
на разработваната част ще бъдат изградени след одобрен цялостен проект. 

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2 инвестиционното предложение за 
изграждане/разширение/ на кариера за добив на плочи цепени за облицовки и 
настилки в гнайсошистно находище „Чешмата” с обща концесионна площ от 183.466 
дка, разположена в землищата на с. Черни рид и с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. 
Хасково се разглежда като изменение и разширение на инвестиционно предложение 
(има издадени Решение № ХА-51-ПР/2006г. и Решение № ХА -30-ОС/2008г. на 
Директора на РИОСВ-Хасково), което може да доведе до значително отрицателно 
въздействие върху околната среда. Същото попада в т. 2, а) на Приложение № 2, към 
чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 на ЗООС (ДВ бр.91/2002г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 
01.07.2012 г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.  

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в 
границите на защитена зона “Родопи-Източни” код BG0001032 за опазване на 
природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски 
съвет.  

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост на основание 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.) и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от ОВОС и 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: 
1. При извършеното техноложко изследване са установени рандеман на плочи 30 

%, обща използваемост на суровината 92 %, коефициент на откривката 0.3 и 
отношение на откривката към количеството на запасите 1 : 3.5. 
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2. Технологията при изпълнението на минните работи е обоснована на физико - 
механичните показатели на гнайсошистите и използването им като скално - 
облицовъчни материали.  Технологичният ред се състои от: 

 премахване на откривката с булдозер;  

 разпукване на скалния масив - евентуално с помощта на пробивно-
взривни работи; 

 ръчно отцепване на плочи с различна дебелина;  

 палетизиране на сортираните плочи по дебелина и площ на кариерата;  

 реализация на готовата продукция.  
3. Пробивните дейности за ограничените взривни работи ще се осъществяват с 

пневматичен пистолет. Пробивният му инструмент е щанга 7/8 с конусна 
връзка, с кръстообразна коронка 35 мм. След взривяването на ВД с малък 
заряд от ВВ, допълнително се напуква скалният масив, ако това се налага. 

4. Годишната производителност на плочи цепени от гнайсошисти ще е около 1200 
м³. 

5. Пробутването на натрупаните отпадъци от здрави гнайсошисти и променени 
тектонизирани гнайсошисти ще се извърши с булдозер С - 100 на 
съществуващо насипище в имот № 000110, предмет на настоящото 
инвестиционно предложение. Изхождайки от минно-техническите условия ще се 
използва система с ръчно добиване (цепене) на скалните плочи при използване 
на малка спомагателна механизация. Добивът се води по площ и за 
удълбаване на създадените работни забои и подстъпала. Постепенното 
изземване на суровината ще се извършва чрез удълбаване на долнището на 
кариерата по естествената шистозност на гнайсите. Геоложкият строеж и 
структурата на гнайсошистите обуславят изцяло ръчния начин за добив на 
суровината. 

6. По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното 
количество вода за питейни и битови нужди. Технологична вода ще се използва 
за оросяване на работните площадки и пътищата  срещу запрашаването и ще 
се доставя с цистерни от село Черни рид.  

7. Възложителят е представил в РИОСВ – Хасково план за управление на 
минните отпадъци. 

8. Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, 
създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и 
депониране.  Всички фракции 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 метални 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. 

9. 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. 

10. При експлоатацията на обекта се предвижда, че опасността от инциденти е 
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 
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действащи инструкции. Ще бъде изготвен авариен план, съдържащ планирани 
действия, мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване 
на аварийни ситуации. 

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: 
1. Находище „Чешмата” е разположено изцяло в землищата на селата Черни рид 

и Кобилино, община Ивайловград. Намира се в непосредствена близост до 
третокласен път III-5908, разклонение към село Плевун на пътя от РПМ № 98. 
Отстои на около един км юг-югоизточно от село Черни рид и на около 1.5 км от 
село Кобилино. Отстоянието от общинския център е около 13 км.  

2. Цялата концесионна площ от 183.466 дка, респективно разширението, попада 
изцяло в Държавен горски фонд. Според издадената от Общинска служба 
„Земеделие” град Ивайловград актуална скица № К00171/29.02.2012 г. в М 1: 4 
000 новите 27.100 дка се вместват в имот № 000110 по Картата на 
възстановената собственост на село Черни рид /ЕКАТТЕ 80995/. Имотът е 
образуван от имот № 000107 и има следните характеристики: 

 площ – 35.006 дка; 
 собственост – държавна; 
 начин на трайно ползване – геоложка кариера.  

3. Координатите на характерните гранични точки на концесионната площ, 
находището, разширението и охранителната зона /целик/ са следните       

                                (координатна система 1970 г.) 
 

КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ НАХОДИЩЕ 

№ Х У № Х У 

1 4530597.9 9462561.5 1 4529812.3 9462903.8 

2 4530511.2  9462624.8 2 4529748.3 9462858.5 

3 4530351.8  9462542.9 3 4529885.4 9462716.9 

4 4530220.8  9462637.3 4 4530049.8  9462578.7 

5 4530239.6  9462785.3 5 4530207.4 9462486.5 

6 4530282.1  9462839.3 6 4530328.7 9462364.8 

7 4530216.1  9462902.9 7 4530350.1 9462255.9 

8 4530133  9462794.7 8 4530470.6 9462393.6 

9 4529981.6  9462929.7 9 4530597.9 9462561.5 

10 4529935  9462877.6 10 4530511.2 9462624.8 

11 4529812.3  9462903.8 11 4530351.8 9462542.9 

12 4529748.3  9462858.5 12 4530173.3 9462671.7 

13 4529885.4  9462716.9 13 4530112.8 9462773.3 

14 4530049.8  9462578.7 14 4530054.1 9462852.1 

15 4530207.4  9462486.5    

16 4530328.7  9462364.8    

17 4530350.1  9462255.9    

18 4530470.6 9462393.6    
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РАЗШИРЕНИЕ ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА 

4 4530220.8  9462637.3 1 4530587.0 9462547.2 

5 4530239.6  9462785.3 2 4530597.9 9462561.5 

6 4530282.1  9462839.3 3 4530511.2 9462624.8 

7 4530216.1  9462902.9 4 4530494.2 9462616.1 

8 4530133  9462794.7    

9 4529981.6  9462929.7    

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона “Родопи-

Източни” код BG0001032 за опазване на природните местообитания, приета с 
Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.  

2. В границите на усвояваните площи и прилежащите им терени няма 
регистрирани местообитания/месторастения на защитени и редки видове по 
Закона за биологичното разнообразие и обявени територии (или такива в 
проект на проучване) по Закон за защитените територии. 

3. Инвестиционното предложение ще се реализира в продължение на 25 години 
на концесионна площ от 183,466 дка, като резширението на концесионната 
площ става, чрез добавяне на новите 27,1 дка вместени в имот № 000110 с 
обща площ 35,006 дка. Общо инвестиционното предложение ще засегне 

0,0084% от площта на ЗЗ “Родопи Източни”, ако се взема в предвид цялата 
концесионна площ от 183,466 дка. 

4. Разглежданият участък за реализация на инвестиционното предложение на 
този етап предполага минимално отрицателно въздействие върху защитена 
зона “Родопи-Източни”, без пряко въздействие върху ключовите елементи, 
предмет на опазване в зоната, т.к. в момента на терена липсват местообитания 
включени в предмета на опазване в защитената зона. Стойността на 
територията като хранителна база и място за почивка също е силно 
ограничена. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще 

бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата площ от 27.100 дка, 

които са част от цялата концесионна площ 183.466 дка, в землище на с. Черни 
рид и землище на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково. 

2. Процесът на разработване и експлоатация на кариерата ще бъде съобразен с 
всички норми и изисквания и няма да води до значими негативни последици по 
отношение на околната среда.  

3. Не се очаква вредно въздействие върху хората и тяхното здраве,  материалните 
активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 
ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, защитените 
територии, единични и групови паметници на културата и т.н.  

4. Съгласно писмо изх. № РД-02-842/25.07.2012г. на Директора на Регионална 
здравна инспекция Хасково, не се очаква възникване на риск за здравето на 
населението при реализация на инвестиционното предложение.  

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие.  

6. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на 
експлоатация на кариерата (25г.) 
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
Възложителят писмено е уведомил за инвестиционното си предложение кмета 

на Община Ивайловград и кметствата на с. Черни рид и с. Кобилино, общ. 
Ивайловград, а засегнатото население чрез обява във вестник „Позвънете” бр. 88/4-6 
май, 2012г. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно 
реализацията на инвестиционното предложение. 

 

При спазване на следните условия: 
 

1. Провеждане на поетапна  рекултивация само с местни видове. 
2. Дейностите по взривяване да бъдат извън размножителния период за видовете 

животни приоритетни за опазване  в защитена зона „Родопи Източни”. 
3. 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. 

4. 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. 

5. При осъществяване на инвестиционното предложение и свързаните с него 
дейности, възложителят е длъжен да изпълнява изискванията, свързани с 
опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, 
защитените със закон територии и обекти, в т.ч. и актовете и предписанията на 
всички компетентни органи по околна среда.  

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение 

и в посочения му капацитет.  

Настоящото решение 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. 

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, до 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. 

 

 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 

 

 

 

 

Дата: 30.07.2012г. 


