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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 64 ПР/2013г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 
 

на основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 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. 6 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с  ал. 3 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), представената писмена документация от възложителя по 

приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за 

ОС и Становище от РЗИ - Хасково и констативен протокол от проверка № 

516/06.06.2013г. 

 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционнопредложение: „Изграждане на кариера за добив на скалнооблицовъчни 

материали (плочи цепени за облицовки и настилки) в концесионна площ “ЧАТАЛА”, уч. 

“Юг”, разположена в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково”, 

което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

комопонентите на околната среда, природни местообитания, популации и местообитания 

на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве. 

 

възложител: “ГНАЙС КОМЕРС” ООД, с. Кобилино 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда разработването и експлоатацията на 

подземни богатства - скалнооблицовъчни материали в находище “ЧАТАЛА”, уч. “Юг”, 

което е в обхвата на концесионна площ “ЧАТАЛА”, уч. “Юг”, разположена в землището 

на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково. 

Във връзка с разработване на кариера е направено  детайлно геоложко проучване на 

находището на основание на издадено Разрешение № 513/20.03.2007 г. на министъра на 

околната среда и водите и подписан Договор от 06.04.2007 г. с МОСВ; Изготвян е и е 

защитен пред Специализираната експертна комисия (СЕК) по запасите и ресурсите на 

страната (към МИЕТ) на Геоложки Доклад с изчислени запаси в площта на находището 

(Протокол № НБ – 58/23.12.2008 г.), с което е регистрирано търговско откритие № 

0391/19.01.2009 г. и добито право на пряко получаване на концесия по чл. 29 от ЗПБ. 

Такава е получена след сключен Договор с МИЕТ от 11.11.2011 г.; В Договора за 

концесия размера на концесионната площ е 663 210 кв. м, от които 393 255 кв. м е 

площта на находището, а останалите са съпътстваща добива площ. Съгласно чл. 4, ал. 2 

от същия, върху 280 891 кв. м от площта на находището, поради установени недвижими 

култулни ценности в нея, възложителя няма пълни концесионни права. От 16.11. до 
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18.12. 2012 г. в търговския регистър по партидата на дружеството е вписана промяна на 

фирмата на “Гнайс Комерс” ООД, както и промяна на съдружниците, и дяловото им 

участие, сменен е и управителя на фирмата. През м. февруари на 2012г. новите 

съдружници, предприемат предвидените в законодателството действия до МИЕТ за 

промяна на концесионния Договор, с цел отпадане на 280 891 кв. м от площта на 

находището и от концесионната площ, преизчисляване на запасите на находището и нов 

контур на концесионната площ. В резултат на тези действия, са преизчислени запасите 

на находището, като то е разделено на два участъка: “Север” с площ 280 891 кв. м и 

“Юг” с площ 112 364 кв. м. С разрешен и с възможен добив е само участък “Юг” на 

находището. В тази връзка е изготвено Предложение до МИЕТ за промяна на 

концесионния Договор, в резултат на което е променен с Допълнително споразумение № 

3/25.04.2013 г., като новата концесионна площ е 168 775 кв. м, която включва площта на 

участък “Юг” – 112 364 кв. м и 56 411 кв. м прилежаща съпътстваща площ, необходима 

за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.  

Находище “ЧАТАЛА”, участък “Юг” се намира на 1100 м североизточно от с. Железино, 

разположено е южно от асфалтовия път гр. Крумовград - гр. Ивайловград и е ситуирано 

между два оврага с отток в р. Корудере. Площта на находището е 112.4 дка. Други 

алтернативи по отношение местоположение на инвестиционното предложение не са 

разглеждани, тъй като възложителя счита, че тя е най-подходяща, от гледна точка на 

предмета на дейност, на икономическата политика и техническите възможности на 

дружеството. Съществува и нулева алтернатива, за нереализация на дейността, но тя не е 

предмет на разглеждане.  

Експлоатационните параметри на изчислените запаси в находището са: 

- площ на изчислените запаси– 112.364 дка (112 364 кв. м); 

- средна дебелина на полезното изкопаемо (гнайсошисти) – 10.84 м; 

- обем на изчислените запаси от гнайсошисти – 1 218 214 куб. м; 

- средна дебелина на откривката – 3.58 м; 

- обем на откривката – 402 317 куб. м. 

Прогнозното количество гнайсошистни отпадъци е 15% (182 732 м
3
) от общото 

количество утвърдени запаси в размер на 1 218 214 м
3
. 

Общото прогнозно количество отпадъци от добива на гнайсошисти в находище 

“ЧАТАЛА”, участък “Юг” (откривка и отпадъци от добива) е в размер на 585 049 м
3
. 

Предвид гореизложеното, насипищата от откривка и отпадък годен за рекултивация, ще 

са временни, като срока на престояване на отпадъците в тях е до 3 години. 

Технологичният ред се състои от: премахване на откривката; при необходимост 

разпукване на скалния масив с помощта на пробивно-взривни работи; “повдигане” на 

определена част от масива с булдозер или с друга машина, ръчно отцепване на плочи с 

различна дебелина; палетизиране на сортираните плочи по дебелина и площ; реализация 

на готовата продукция. Добивът ще се извършва на четири експлоатационни стъпала с 

височина до 1.50 м при ъгъл на естествения им откос - 85°. Добиването ще се 

осъществява ръчно или посредством малка механизация. При необходимост от 

извършване на пробивни работи за направа на взривните работи, същите ще се 

осъществяват с пневматичен пистолет. 

Годишно от находището ще бъдат добити 31515 м
2
 (945 м

3
) плочи цепени и камък 

трошен за пътни настилки и строителни цели в размер на 1920 м
3
, (при обемно тегло 

2.58), количеството камък трошен ще бъде 4954 тона. 

Предвиждат се следните дейности при осъществяване на бъдещия добив: 

- изграждане на депа за откривка и отпадъци – “Хумос” и “Стерил”; 

- изграждане на вътрешно – кариерни пътища; 

- поддържане на един от многобройните черни пътища като основен извозен път; 

- отводняване на кариерата от повърхностните води; 

- електроснабдяване на обекта, в по-късен период; 

- складово стопанство; 
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- санитарно – битово обслужване. 

Целият отпадък ще бъде оползотворен за етапната техническа рекултивация след 

приключване на добива през съответната година, при достигане на проектната добивна 

кота. Отпадъкът от добива и откривката от стерилните маси се полагат, като първи слой 

при техническата рекултивация. След окончателното приключване на добива ще се 

извърши биологичната рекултивация на технически рекултивираните площи.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, а) на Приложение № 2, към чл. 

93, ал. 1, т.1 и 2 на ЗООС  и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.  

Разглежданата площ, не попада в границите на защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0001032 

“Родопи-Източни” 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 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. Инвестиционното предложение предвижда добив на скалнооблицовъчни 

материали - плочи цепени за облицовка и настилка от изчислените запаси в 

площта на находище “ЧАТАЛА”, уч. “Юг”, в размер на 1 218 214 куб. м, при 

годишен добив до 24 393 куб. м скална маса, които ще бъдат използвани за 

нуждите на строителството.  

2. Концесионна площ “ЧАТАЛА”, уч. “Юг”, включваща едноименото находище има 

размери 168 775 кв. м (168.8 дка), от които 112 364 кв. м (112.4 дка) – площ 

находище, предвидена за извършване на добив и 56 411 кв. м (56.4 дка) – 

допълнителна площ, необходима за осъществяване на дейностите по концесията, 

извън добива. Концесионната площ отстои на 1 100 м североизточно от с. 

Железино, общ. Ивайловград, обл. Хасково и е в землището на селото.  

3. Предвижда се ръчно добиване на плочите чрез цепене, като се използва малка 

спомагателна механизация. Ще се извършват пробивно - взривни работи при 

добива само при необходимост; 

4. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън и в 

концесионната площ. Ще се използват съществуващите черни пътища в и около 

кариерата. За използването им не се предвижда запечатки. Ако се наложи ще се 

извърши незначителна рехабилитация чрез засипване на отделни ерозирани 

участъци с инертни материали. Достъпът до обекта ще става чрез един от 

съществуващите полски пътища, свързани с пътищата от междуселищната (до с. 

Железино) и от републиканската пътна мрежа.  

5. Съгласно Наредба за специфичните изисквания за управление на минните 

отпадъци (обн. ДВ. бр. 10 от 6 февруари 2009г.), в РИОСВ – Хасково е представен 

план за управление на минните отпадъци. 

6. Добивът на гнайсошисти не изисква използването на други природни ресурси. 

7. Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, 

създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и депониране. 

Цялото добито количество плочи цепени за облицовка и настилка ще бъде 
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реализирано на пазара като готов продукт. Количеството откривка (почвен слой и 

стерил, и отпадъка от добива в находището), която има общ обем – 585 049 куб. м 

и годишен обем от 16 716 куб м, ще се депонира на площадки (насипища), 

разположени в съпътстващата площ и след приключване на работа в кариерните 

стъпала ще бъде използвана за тяхната техническа рекултивация, която ще бъде 

предмет на утвърден проект, които ще се актуализира на всеки пет години, 

съгласно изискванията на подписания Договор за концесия. 

8. При експлоатацията на обекта практически ще се генерират незначителни 

количества смесени битови отпадъци. Очакваното количество твърди битови 

отпадъци ще се събират ежедневно в найлонови торби на територията на 

временния битов лагер и изхвърлят периодично (ежеседмично) на определеното 

от Кмета на Община Ивайловград сметище. От реализиране на дейността не се 

предвиждат отпадни води. За битово – фекалните води ще бъдат използвани 

екотоалетни.  

9. Изграждането на обекта не се очаква да причини наднормено шумово натоварване 

на жизнената среда на жителите на населените места около него, както и за 

растителния и животински свят. 

10. В района на обекта и в близост до него няма организирани източници за 

замърсяване на атмосферния въздух. При експлоатацията на кариерата ще се 

отделя прах в процеса на откривните работи и транспорта. За недопускане 

увреждане здравето на работещите и влияние върху околната среда ще се 

извършва оросяване. 

11. Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане разливи на горивни и 

смазочни материали. Ремонта на техниката, смяната на маслата и на старите 

акумулатори ще се извършва в ремонтни работилници в гр. Ивайловград. Ще се 

работи само с изправна техника.  

12. Рекултивациите ще се проведат съгласно утвърдени проекти, неразделна част от 

Цялостния работен проект.  

13. Ще бъде изготвен авариен план, съдържащ планирани действия, мерки и средства 

за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни ситуации, 

съгласуван с РС ”ПАБ” и ДА ”Гражданска защита”. 

 

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. Инвестиционното предложение предвижда разработването и експлоатацията на 

кариера за скалнооблицовъчни материали – плочи цепени за облицовка и 

настилка в находище “ЧАТАЛА”, уч. “Юг”, което има площ с размери 112 364 кв. 

м и е част от концесия “ЧАТАЛА”, уч. “Юг”, която има площ 168 775 кв. м. 

Концесионната площ се намира на около 1 100 м североизточно от с. Железино, в 

землището на селото.  
 

Координатен регистър на граничните точки, описващи концесионна площ “ЧАТАЛА”, уч. 

“Юг”, в координатна система “1970 г.”, ниво Балтийско 

№ 

по 

ред 

№ на гранична 

точка 
Y (m) X (m) 

1 1 4528517.4 9461515.2 

2 2 4528636.5 9461529.8 

3 3 4528550.0 9461830.0 

4 4 4528605.0 9462212.0 

5 5 4528830.1 9462342.7 
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6 6 4528688.6 9462485.3 

7 7 4528508.7 9462459.8 

8 8 4528518.5 9462155.4 

9 9 4528508.5 9462029.9 

10 10 4528200.0 9462019.2 

11 11 4528200.0 9461887.0 

12 12 4528294.3 9461831.7 

13 13 4528410.9 9461844.6 

14 14 4528502.6 9461794.5 

15 15 4528502.4 9461756.2 

 

2. Земите в обекта на инвестиционното предложение са около 103 дка - Общинска 

собственост на Община Ивайловград (основно земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) и около 

65.8 дка - Държавен горски фонд. Зонирането в района е регламентирано с 

утвърдения Земеразделителен план и картата на възстановената собственост на 

землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково;  

3. С реализирането на инвестиционното предложение по никакъв начин няма да се 

наруши земеползването в съседните поземлени имоти, както и няма да се 

замърсят почвите в района, поради което не се налага провеждането на специална 

политика на зониране или земеползване в района; 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че  теренът  в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада 

в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попада в обхвата на  защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 

- BG 0001032,   “Родопи Източни”,   за опазване на природните местообитания на дивата 

флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

 

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата 

по ОС и въз основа на чл. 15 и критериите по чл 16 от Наредбата по ОС, е направена 

преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 

инвестиционното предложение за  «Изграждане на кариера за добив на плочи цепени за 

облицовки и настилки в концесия «Чатала», Участък «Юг» с площ 168.775 кв.м- землище 

с. Железино, общ. Ивайловград, област Хасково», няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания 

на видове, включително птици, предмет на опазване в горецитираната  защитена зона,  

поради следните мотиви: 

1. ИП не засяга защитени територии по ЗЗТ.  

2. Централната и западната част на концесионната площ представлява голина 

с единично разполжени дървета от космат дъб и храсти от драка и шипка. 

В част от площта  е констатиран стар нерагламентиран добив, откъдето ще 

започне и бъдещото разработване на кариера „Чатала”, Участък ”Юг”.  

3. Източната част на концесионната площ представлява смесена гора - от  

широколистна дървета и черборови култури разположени на петна между 

тях. Същите не представляват типични местообитания на видове предмет 

на опазване в защитена зона „Родопи Източни”; 

4. На територията на площта на ИП липсват местообитания на защитени 

видови животни и растения включени в Приложение № 3 от Закона за 

биологичното разнообразие. 
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5. След реализация на ИН не се очаква фрагментиране на природните 

местообитания и местообитания на видовете животни предмет на опазване 

в  горепосочената  защитена зона. 

6. Усвояването на територията не  предполага  промяна в условията за 

предоставяне на храна на местните, зимуващите и мигриращите видове от 

орнитофауната  на района и до намаляване числеността на техните 

популации.  
 

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 находището 112. 364  дка, 

които са част от цялата концесионна площ 168.775 дка,  в землище на с. Железино, 

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-02-754/11.06.2013г. 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 (35г.) 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 

 

Възложителят писмено е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на 

Община Ивайловград и кметството на с. Железино, а засегнатото население чрез обява 

във вестник „Хасковска Марица” от 23.05.2013г. Към момента на представяне на 

документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС в РИОСВ 

Хасково, в община Ивайловград и кметство с .Железино не са изразени устно или 

депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното 

предложение. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са 

постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното предложение. 

 

При спазване на следните условия: 

 

1. Да не се допуска ползване или увреждане по друг начин на площи от съседните терени 

2. За имотите Държавен горски фонд е необходимо промяна на НТП по реда на ЗГ. 

3. Провеждане на поетапна  рекултивация само с местни видове 

4. Дейностите по взривяване /ако се налага/ да бъдат извън размножителния период 

/април-юни/ за видовете животни приоритетни за опазване  в защитена зона „Родопи 

Източни”. 

5.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; 
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6. 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. 
 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет.  

Настоящото решение за „Изграждане на кариера за добив на скалнооблицовъчни 

материали (плочи цепени за облицовки и настилки) в концесионна площ “ЧАТАЛА”, уч. 

“Юг”, разположена в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково 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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 своевременно, но не по-късно от 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. 

 На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 

години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев: 

Директор на регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 
 

Дата: 14.06.2013г. 


