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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 79 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.) и становище от РЗИ-Хасково  

 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционно предложение: “Изграждане на кариери за добив на гнайсошисти в 
концесионна площ „Бойчовата круша” Ивайловградско”, в землищата на селата Нова 

ливада и Соколенци, общ. Ивайловград, обл. Хасково, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитени зони и човешкото здраве 

 

възложител: „СМС – Родопи“ ООД  

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Предложението предвижда изграждане на кариери за добив на гнайсошисти в 

концесионна площ „Бойчовата круша”, Ивайловградско” с обща площ 182399 м
2 

. То е 
разположено в землищата на с. Нова ливада и с. Соколенци, общ. Ивайловград, обл. 
Хасково. 

В първоначалното предложение, местоположението на концесионната площ е 
ситуирано в землището на с. Железино, което е техническа грешка, тъй като площта е 
в обхвата на землищата на с. Нова ливада и на с. Соколенци.  

Старата концесионна площ „Бойчовата круша” е съставена от два концесионни 
участъка: изток и запад. Площта на концесионен участък „Бойчовата круша – изток” е 
110321 м

2
, а на концесионен участък „Бойчовата круша – запад” е 98641 м

2
, обща 

концесионна площ 208962 м
2
, така те са включени в решение № ХА-61-ПР/2009 г. на 

Директора на РИОСВ – Хасково. 
При подготовка на документацията за предоставяне на концесионен договор на 

“СМС – Родопи” ООД, гр. София от Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма (МИЕТ), площите на концесионните участъци са редуцирани: „Бойчовата 
круша – изток” е с площ 99987 м

2
, а концесионен участък „Бойчовата круша – запад” е 

с площ 59494 м
2
, общата концесионна площ е 159481 м

2
 или 159.5 дка. 

Редуцираните площи, са в обхвата на старите концесионни площи. 
На по-следващ етап възложителят променя контура на концесионна площ „Бойчовата 
круша”, Ивайловградско, на база следните мотиви: 
- преценено е, че разделянето на два концесионни участъка (близко разположени един 
до друг), ще затруднят осъществяването на ефективен и рационален добив на 
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скалнооблицовъчни материали, съгласно изискванията за изработване на цялостен 
работен проект за добив и цялостен проект за техническа и биологична рекултивация 
на концесионна площ „Бойчовата круша”; 
- във връзка с изискванията на проектите, технологично е необходима ограждаща 
съпътстваща площ за по-голяма част от границите на двата участъка, която ще 
облекчи отцепването на плочи и малки блокове във всички точки на участъците. Взето 
е под внимание и ъгъла на устойчивия откос и необходимостта от достъп с работен 
път до всички точки на участъците; 
- при новия контур ще има съпътстваща площ между двата участъка, което ще 
благоприятства добива и в двата участъка и ще се наложи по-малка инвестиция за 
изграждане инфраструктурния достъп към тях; 

В тази връзка общата концесионна площ „Бойчовата круша” е 182399 м
2 
. 

 

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

Соколенци и с. Нова ливада, общ. Ивайловград,  

обл. Хасково 

Координатна система 1970 г. 

Площ 182399 м
2
 

№ X Y 

1 4529357.3 9459148.3 

2 4529411.9 9459242.3 

3 4529366.6 9459437.0 

4 4529190.7 9459396.1 

5 4529207.6 9459315.3 

6 4529195.0 9459285.0 

7 4529050.0 9459255.0 

8 4528976.0 9459502.0 

9 4528890.0 9459515.0 

10 4528899.9 9459469.8 

11 4528939.2 9459163.1 

12 4528951.4 9459116.8 

13 4528965.0 9458930.0 

14 4528998.6 9458897.1 

15 4529245.2 9458944.0 

16 4529245.2 9458984.0 

 

Добивът ще бъде реализиран в участък „Бойчовата круша – запад“ (45.8 дка) и 
„Бойчовата круша – изток“ (88.6 дка) на находище „Бойчовата круша“(134.4 дка). Те ще 
бъдат обособени и разработени като кариери. Останалите площи от концесионните 
участъци са необходими за изграждане на рампи, депа (насипища) за технологичния 
отпадък и почвения слой, площадки за фургони и др. В концесионната площ са 
включени и насипища от отпадъци в минали години, 

Площта на находището е 134420 м
2
, а обема на геоложките запаси е 149138 м

3
 

в участък „Бойчовата круша – изток”. В участък „Бойчовата круша – запад” са 
утвърдени ресурси [332] в размер на 141890 м

3
. Общо запасите и ресурсите в двата 

участъка са 291028 м
3
. 

За срок на концесията от 35 години, проектните промишлени запаси ще са 
280000 м

3
 гнайсошисти, при проектен годишен добив от 8000 м

3
 гнайсошисти и площен 

рандеман на плочи цепени 10.6 м
2
/м

3
, ще бъдат отцепени 84800 м

2
 плочи.  

На 10.08.2005г. е сключен Договор за проучване на скалнооблицовъчни 
материали между МОСВ и ЕТ „Сандо – Александър Колев“, с. Гугутка, общ. 
Ивайловград, обл. Хасково. С допълнително споразумение № 1/31.01.2006 г. към 
договора, срокът на проучване е удължен с дванадесет месеца.  

С допълнително споразумение № 2/10.02.2007 г. всички права и задължения по 
договора са прехвърлени на „СМС – Родопи“ ЕООД, гр. София, като е удължен и срока 
на проучване с дванадесет месеца. С Решение № 2/15.10.2007 г. на Софийски градски 
съд има промяна на юридическия статут на фирмата. Тя става „СМС – Родопи“ ООД, 
гр. София, първоприемник на „СМС – Родопи“ ЕООД, гр. София.  
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Изчислените запаси са утвърдени от специализиран експертен съвет (СЕК) при 
МОСВ с протокол № НБ-6/16.01.2008 г. като „СМС – Родопи“ ООД, гр. София е 
придобила удостоверение за търговско откритие № 0362/12.09.2008 г. 

Технологичният процес на експлоатация на обекта на концесия, ще се проведе 
в следната последователност: откривни работи, добивни работи, транспортиране до 
депо. Ще се прилага открита разработка на полезното изкопаемо (кариерен способ) с 
изземване на суровината отгоре надолу: ъгъл на устойчивия откос на кариерата 86º 
при фронт от 2 до 10 м; брой на работните стъпала 2; височина на работното стъпало 
средно 1.5 м; изземване на суровината чрез прокарване на полутраншеи с ширина 5 м, 
като траншеите ще завършват с площадки, на които ще се разположат багерите; 
посока на придвижване на работния фронт на добивните работи: от юг на север, а 
добивните работи в посока от изток на запад; максимална дължина на работен фронт 
50 м. Отводняването на кариерата ще e гравитачно, като за тази цел минните работи 
ще се водят с наклон до 5º към входящата траншея на всеки хоризонт 
За отделянето на гнайсошистния блок от забоя, се използват ограничени пробивно – 
взривни работи за разтърсване на масива и пробутване с булдозер на блоковете на 
удобно за отцепване място. 
 

Категория на запасите  Обем на откривката (м
3
) Обем на запасите (м

3
) 

участък „Бойчовата круша – изток” 

[111] 37155 60799 

[122] 55980 88339 

Общо [111] + [122] 93135 149138 

участък „Бойчовата круша – запад” 

[332] 27463 141890 

Отношение на откривката към запасите от гнайсошисти е 1:1.6;  

Коефициент на откривката 0.6; Площен рандеман 10.6 м
2
 плочи от 1 м

3
;  

Обемен рандеман на плочи 32 %; Обща използваемост 85 %. 

 
След края на експлоатация ще се премине към възстановителни и 

рекултивационни работи на нарушените терени по изготвен и утвърден проект за 
рекултивация в които ще се засегнат всички аспекти по опазване и възстановяване на 
нарушените терени. Ще се извърши техническа и биологична рекултивация.  

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

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.2, 
а) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

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

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното 
разнообразие и 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., изм. и доп. с Постановление № 227 от 7 октомври 2010г.), 
инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост и 
същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и 
отразена в настоящето 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: 
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 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кариери за добив на 
гнайсошисти в концесионна площ „Бойчовата круша”, Ивайловградско”. То е 
разположено в землищата на с. Нова ливада и с. Соколенци, общ. 
Ивайловград, обл. Хасково. Добивът ще бъде реализиран в участък „Бойчовата 
круша – запад“ (45.8 дка) и „Бойчовата круша – изток“ (88.6 дка) на находище 
„Бойчовата круша“(134.4 дка). общата концесионна площ е 182.399 дка. 

 Добивът и изземването ще се осъществява по открит кариерен способ. За срок 
на концесията от 35 години, проектните промишлени запаси ще са 280000 м

3
 

гнайсошисти, при проектен годишен добив от 8000 м
3
 гнайсошисти и площен 

рандеман на плочи цепени 10.6 м
2
/м

3
, ще бъдат отцепени 84800 м

2
 плочи.  

 Основните процеси на инвестиционното предложение са: откривни работи, 
добивни работи, транспортиране до депо. 

 След края на експлоатация ще се премине към възстановителни и 
рекултивационни работи на нарушените терени по изготвен и утвърден проект 
за рекултивация в които ще се засегнат всички аспекти по опазване и 
възстановяване на нарушените терени. Ще се извърши техническа и 
биологична рекултивация.  

 Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън и в 
концесионната площ. Ще се използва съществуващите черни пътища в и около 
нея. За използването им не се предвижда запечатки. Ако се наложи ще се 
извърши незначителна рехабилитация чрез засипване на отделни ерозирани 
участъци с инертни материали. На 200 м източно преминава третокласен 
асфалтов път за с. Железино, отклонение от пътя гр. Ивайловград – гр. 
Крумовград. Технологични пътища в рамките на разработваната част, при 
необходимост ще бъдат изградени след одобрен цялостен проект. 

 По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното 
количество вода за питейни и битови нужди. Промишлена вода за оросяване на 
работните площадки и пътищата срещу запрашаване ще се доставя с цистерни. 
Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, 
създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и 
депониране. 

 При добива ще се генерират два отпадъка от иззетата откривка: почвен слой и 
стерил (гнайсошисти от изветрителната зона и антропогенен насип). Те ще 
бъдът депонирани в две отделни насипища (за двата отпадъка поотделно) 
ситуирани в границите на концесията. Незначителните количества 
технологични отпадъци от добива и първичната преработка също ще се 
депонират в насипището и ще бъдат използвани при техническата 
рекултивация. 

 Разработен е план за управление на минните отпадъци при бъдещия добив на 
гнайсошисти, годни за добив на плочи цепени зa облицовки и настилки и зa 
камък ломен зa зидария от находището който е представен в РИОСВ-Хасково. 

 Находището се разработва над нивото на подземните води. Такива не са 
достигнати при проведените геолого – проучвателни работи и няма опасност 
разработката на кариерата да доведе до замърсяване на подземните води. 
Хидрогеоложките условия на терена не предполагат оводняване на кариерните 
разработки – има възможност за свободно оттичане на дъждовните води. 
Отводняването е по дерето Еничаирдереси. Експлоатацията на кариерата не е 
свързана с дейности, отделящи отпадни и замърсени води. 

 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“. 

 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 извън кариерния участък, в съответно пригоден 
за целта пункт. 

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: 
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 Концесионна площ „Бойчовата круша” с обща площ 182.399 дка има два 
участъка: „Бойчовата круша – запад“ (45771 м

2
) от находище „Бойчова круша” и 

„Бойчовата круша – изток“ (88649 м
2
) от находище „Бойчова круша” и се намира 

в землищата на с Нова ливада и с. Соколенци, общ. Ивайловград, обл. 
Хасково. Отстои на 1300 м северозападно от с. Железино и на 200 м западно от 
асфалтовия път за селото, отклонение от пътя гр. Ивайловград – гр. 
Крумовград, върху двата бряга на дере Еничаирдереси.  

 
Координатен регистър на участък „Бойчовата круша – изток” от находище „Бойчовата 

круша” 

Площ 88649 м
2
 

№ X Y 

1 4529227.0 9459137.6 

2 4529411.9 9459242.3 

3 4529366.6 9459437.0 

4 4529207.6 9459315.3 

5 4529200.3 9459282.7 

6 4529046.2 9459250.0 

7 4528973.0 9459497.1 

8 4528899.9 9459469.8 

9 4528939.2 9459163.1 

10 4529045.5 9459155.9 

11 4529153.7 9459159.4 

 

Координатен регистър на участък „Бойчовата круша – запад” от находище „Бойчовата 

круша” 

Площ 45771 м
2
 

№ X Y 

1 4529357.3 9459148.3 

2 4529272.2 9459113.2 

3 4529049.4 9459095.2 

4 4528951.4 9459116.8 

5 4528998.6 9458937.1 

6 4529245.2 9458984.0 

 

 Бъдещите кариери обхващат терени от Общински поземлен фонд, Частен 
поземлен фонд и Държавен горски фонд. Ще има съпътстваща площ между двата 

участъка, което ще благоприятства добива и в двата участъка. Кариерният добив на 
гнайсошисти няма да повлияе на ползвателите на земи в района и да промени 
настоящия статус на земите. 

 Зонирането в района е регламентирано с картата на възстановената 
собственост на землищата на с. Нова ливада и с. Соколенци, като 
инвестиционното предложение ще промени настоящия статус на земите. 
Околните терени се ползват като ниви, пасища и горскопроизводителни площи 
и няма да бъдат засегнати от развитието на кариерата. В този смисъл 
реализацията на инвестиционното предложение няма да внесе никаква 
промяна в традиционното земеползване в района.  

 На терена няма санитарно – охранителни зони, свързани с питейни и други 
водохващания. 
 

 

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

 Съгласно представената информация, инвестиционното намерение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии. 

 ИП попада в териториалния обхват на защитена зона “Родопи Източни”  с код 
BG 0001032, за опазване на природните местообитания на дивата флора и 
фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 
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 Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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, за  ИП  
през 2009г е извършена преценка по ОС с Решение № ХА-61-ПР/2009г. 

 Землищата на с. Нова ливада и с. Соколенци граничат с това на с. Железино. 
Трите села попадат изцяло в границите на  защитена зона „Родопи Източни”, 
т.е няма промяна по отношение на териториален обхват за НАТУРА зони. 

 За горепосоченото ИП е извършена проверка на място съгласно чл. 15, ал. 3 от 
Наредбата по ОС. Извършената преценка от експертите е по отношение на 
биологчиното разнообразие на терен, а не по отноншение на землище на село. 

 Предвид гореизложеното 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. 

 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: 

 Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще 
бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата концесионна площ от 
182.399 дка  в землище на с Нова ливада и с. Соколенци, общ. Ивайловград, 
обл. Хасково.  

 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.  

 Съгласно писмо изх. № РД-02-1604/07.11.2012г. на Директора на Регионална 
здравна инспекция Хасково, реализацията на инвестиционното предложение 
няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното 
здраве. 

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие.  

 Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на 
експлоатация на кариерата. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
1. Възложителят писмено е уведомил за инвестиционното си предложение кмета 

на Община Ивайловград с писмо вх. № 91-613-1/09.08.2012г., както и кмета на 
с. Нова ливада (кметски наместник с. Железино) с писмо вх. № 110/27.09.2012г. 
и кмета на с. Соколенци с писмо вх. № 12/27.09.2012г., а засегнатото население 
чрез обява във вестник „Новинар” от 09.08.2012г. Не са депозирани мотивирани 
възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното 
предложение. 

 
 

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. 
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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. 

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 осъществяването на 

инвестиционното предложение. 

 

 

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

 

 

 

 

Дата: 06.12.2012г. 


