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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

КЪМ ЧЛ. 6 НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА”  

 
„ТЪРГОВСКО ОТКРИТИЕ И КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА СКАЛНО-

ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ В НАХОДИЩЕ „ПЛАКИ”, С. КОБИЛИНО, 
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО” 

 
 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА 
 

1. Име,  ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора –  „ГЕОТУЛ" 

ЕООД, със с адрес на управление гр. София, ул. „Проф. Асен Златаров” 17А, 

представлявано от Велимир Ангелов Попов, управител,  БУЛСТАТ  BG831687792 

2. Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 1504 София, „Проф. Асен 

Златаров” 17А 

3. Телефон/факс: 02 / 944 52 51;  GSM: 0888 442929; E-mails: geotool@geotool.eu; 

geotool@geotool-bg.com 

4. Лице за контакти: Велимир Ангелов Попов, 02-9445251; GSM: 0888442929 

 
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
1. Резюме на предложението 

 
Предложението предвижда получаването на Търговско откритие и Концесия за 

добив на подземните богатства – скално-облицовъчни материали /гнайси/ чрез 

проектиране и разработването на кариера в границите на утвърдените запаси на 

находище „ПЛАКИ”, разположено в землището на село Кобилино, община Ивайловград, 

област Хасковска. Добивът се предвижда да бъде реализиран в границите на геоложките 

запаси в размер на 29 дка за срок от 25 години. 

Геоложките запаси са утвърдени въз основа на: 

• Разрешение за проучване на скално-облицовъчни материали № 654 от 

08.09.2009 г. издадено от МОСВ – София. 

• Изготвен доклад за резултатите от извършените през 2009/2010 г. геоложки 

проучвания в площ “ПЛАКИ”, землище на с. Кобилино, община Ивайловград, 
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област Хасково, за доказване на запаси от подземни богатства (гнайси) в 

находище “ПЛАКИ”, годни за производството на декоративни облицовки и 

настилки с изчисляване на запасите по количества и състояние към 

01.07.2010 г. 

• Протокол на Специализирана Експертна Комисия за утвърждаване на запаси 

от подземни богатства (гнайси) в находище “ПЛАКИ”, годни за 

производството на декоративни облицовки и настилки с изчисляване на 

запасите по количества и състояние към 01.07.2010 г. № НБ-44 / 20.10.2010 г. 

Имотът, в който попада находище “ ПЛАКИ” е част от обособения Имот № 290 по 

земеразделителния план на землището и е собственост на община Ивайловград. За 

ползването на обособен терен добив, ще се сключи договор с Община Ивайловград. 

Земята е неполивна - седма категория. 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното 
предложение 

 
 Родопският масив е изграден от система навлачни структури, съставени от магмени 

и метаморфни скали /гранити, гнайси, шисти, мрамори и др/ и оформени в края на 

ранната креда. След внедряване на гранитоидните плутонични тела в началото на 

палеогена той е бил подложен на разтягане и разломяване. Това води до образуване на 

понижения, изпълнени със седиментни и вулканогенни скали. 

Най-старите скали са метаморфните – кристалинни шисти, гнайси, гранитогнайси, 

мрамори, амфиболити и други. Седиментните или утаечните скали са глини, мергели, 

пясъчници, конгломерати, брекчи, варовици, доломити и други. Масивни или еруптивни 

скали са вулканични по произход и по-млади по възраст като риолити, андезити, туфи, 

туфити, гранити, сиенити, диорити, габро, базалти и други. 

В миналото добив е извършван от местното население от места, където гнайсите 

излизат близко до повърхността и постепенно с течение на годините в землището на село 

Кобилино са разкрити кариери за добив на скално-облицовъчни материали, въз основа на 

ЗПБ. Скално-облицовъчните материали – гнайови цепени плочи са утвърдени както на 

вътрешния, така и на международния пазар. 

Имайки предвид тези дадености се насочихме към финансирането на геоложки 

поучвания в находище „ПЛАКИ” за утвърждаване на запаси от гнайси, годни за 

производството на скално-облицовъчни материали - плочи цепени. Проучените запаси  са 

утвърдени от Специализираната Експертна Комисия по запасите на подземните богатства 

с протокол № НБ-44 / 20.10.2010 г.  
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Предстои ни да получим Търговско откритие и Концесия за добив на скално-

облицовъчни материали. В тази връзка фирмата ни заявява намерението си да изгради 

кариера на площ от 29 дка. 

 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности. 
 

За района на избраната площадка няма утвърдени с  устройствен или друг план за 

производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни 

предложение. 

 
4. Подробна информация за разгледани алтернативи 
 

Многообразието от подземни богатства, описани накратко в т.2, е дало основание 

фирмата ни да извърши геоложки търсения и проучвания на алтернативи за добив на 

скално-облицовъчни материали, използвайки наличните данни за района. Комплекса от 

геоложки, икономически и екологични дадености, определят удачността ни на избор за 

реализация на инвестиционното предложение в областта на добива на скално-

облицовъчни материали - гнайси.  

По-голяма част от разглежданите алтернативи са в площи, характеризиращи се със 

запаси с по качество и количество далеч под показателите за находище "ПЛАКИ", като 

биха довели до икономически и екологично неизгодни условия за реализация на проекти за 

добив.     

 В този смисъл в находище „ПЛАКИ” сме доказали запаси в количество и качество 

такива, че ни дават основание да считаме, че за инвестиционното ни предложение няма 

друга подходяща алтернатива в района.  

 

5. Местоположение на площадката, вкл. необходимата площ за 
временни дейности по време на строителството 

 
Обектът на инвестиционното предложение се намира в землището на с. Кобилино, 

община Ивайловград, област Хасково, където ще се реализира инвестиционното ни 

намерение за Концесия за добив на скално-облицовъчни материали - гнайси. Площта е 

разположена на около 1.2 км западно от с. Кобилино и на 1.6 км ЮИ от с. Черни Рид. 

Отстоянието от общинския център е около 13 км. Други по – близки селища са  Пелевун, 

Брусино и Железино. Добивният участък отстои на около 500 м от асфалтовия път, 

отклонение за село Пелевун /четвъртокласен път 9608/, на пътя от РПМ № 98 Ивайловград 

– Крумовград. 
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Имотът, в който попада находище “ ПЛАКИ” е част от обособения Имот № 290 по 

земеразделителния план на землището и е собственост на община Ивайловград. За 

ползването на обособен терен добив от 29 дка, ще се сключи договор с Община 

Ивайловград. Земята е неполивна - седма категория. 

Контура на находището е определен с координатния регистър на характерните 

точки в система 1970 г., и е индивидуализирано с координати по контура на утвърдените 

запаси съгласно Протокол № НБ-44 / 20.10.2010 г.както следва: 

 
№ на точка Y(м) X(м) 

1 9463338.0 4530846.0 

2 9463479.0 4530780.0 

3 9463478.0 4530655.0 

4 9463419.5 4530671.6 

5 9463395.0 4530675.0 

6 9463335.0 4530673.0 

7 9463311.0 4530679.0 

8 9463293.0 4530700.0 

9 9463259.0 4530730.0 

10 9463272.0 4530756.0 

11 9463308.0 4530830.0 

 

 

Концесионната площ предвиждаме да е равна на площта на запасите, а именно 29 

дка. 

Според физикогеографското райониране на България /по Гълъбов, 1975 / районът 

попада в Рило-Родопска област, Източнородопска подобласт.  
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На запад, север и изток находището граничи с поземлен имот № 290, а на юг 

граничи с концесионната площ на участък „Бахирките”, от находище „Кобилино”. 

6. Описание на основните процеси по проспектни данни 
 
Находището е изградено от гнайси, принадлежащи към архайския структурен 

комплекс, по-точно към Беломорската гнайсова свита. 

Белополската свита е представена от средно и дребнозърнести гнайси и 

гранитизирани гнайси с прослойки от гнайсошисти и шисти, лептинити и амфиболити. 

Макроскопски суровината е пъстра, бежова, бежовожълта до сивожълтеникава 

(сивобяла), не рядко кафявобежава. Често се срещат наложени (допълнителни) 

оцветявания от железоокисни охри и багри (ръждивокафяво, ръждивочервено, жълто, 

жълтобежаво), както и черни налепи, кори и чернилки от манганови хидроокиси. 

Гнайсите са средно до едрозърнести с пъстър ивичест вид и представляват 

полезното изкопаемо в находището. 

Кватернерните отложения в находище “ПЛАКИ” са представни от елувиално-

делувиални материали, които оформят по-голямата част от покривката в находището. 

Елувиално-делувиалните материали се разкриват по проучения терен, и са представени от 

глина, тухлено-червена, с мидест лом, мазна и пластична, лепкава, набогатена на дребни 

скални късчета, които в дълбочина увеличават количеството си, всеобщо слабо 

запесъчена, на повърхността с тревни корени, опочвена и набогатена с хумусно вещество. 

Общата дебелина на откривката в находище “ПЛАКИ” е със средна дебелина 12.5 м. 

В резултат на извършените геоложки проучвания в находище “ПЛАКИ”, община 

Ивайловград, Хасковска област са изчислени запаси по категории, количества и състояние 

към 01.07.2010 г. както е посочено в долната таблица: 

 

№ на 
блока 

Код на 
запасите 

Количество 
на 

полезното 
изкопаемо 

    хил. м3 

I 111 111.2

II 122 69.4

Общо запаси 180.6

III 332 100.0

 
Рандеманът за добив на плочи, възлиза на 30 м2 от 1 м3. 

Очакваната средногодишна производителност на кариерата е около 40000 м2 

неоформени плочи за настилка и облицовка, вкл. отпадъчните маси. Тази 
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производителност при рандеман 30 м2/м3 определя годишната производителността в 

кариерата на 1300 м3 плътна скална маса включително отпадъчна. 

Изхождайки от минно-техническите условия, ще се използва система с ръчно 

добиване (цепене) на скалните плочи при използване на малка спомагателна механизация. 

Добивът ще се води по площ и за удълбаване на създадените работни забои и 

подстъпала. Постепенното изземване на суровината се извършва чрез удълбаване на 

долнището на кариерата по естествената шистозност на гнайсите.  

Геоложкият строеж и структурата на гнайсите обуславят изцяло ръчния начин за 

добив на суровината. Технологията на работа, свързана с необходимото оборудване, е 

както следва:  

Каменоделците извършват отделянето на скалните плочи от масива и 

предварително грубо оформят до готова продукция - плочи цепени, необрязани, със 

свободни форми (полигонални). Работниците кубират (подреждат на кубични форми) 

добитите плочи и ги подготвят за натоварване и транспорт.  

 В периода на експлоатация ще се извършват и откривни работи за отстраняване на 

земно-глинестите откривни маси, които ще се използват за бъдеща рекултивация.  

 Кариерата се развива до пълно погасяване на геоложките запаси, като за целта 

бордовете на кариерата се разнасят до необходимите габаритни размери. Кариерата се 

отработва на хоризонтални или слабо наклонени слоеве в технологична последователност 

отгоре надолу.  

Отделят се гладките плочи с площ над 0.07 м2, като се разделят на средно големи 

от 0.071 м2 до 0.25 м2 и големи - над 0.25 м2. В зависимост от дебелината, те се складират 

отделно като : тънки до 15 мм, средно дебели от 16 до 30 мм и дебели от 31 до 50 мм. 

Плочите с дебелина до 30 мм се използват за облицовки, а над 30 мм за настилки.  

Най-ценни са плочите с площ над 0.1 м2 и дебелина от 25 до 30 мм.  

Лицевата повърхност на плочите не се обработва, обрязват се само краищата им. 

Останалата част от добития материал се използва за камък ломен за зидария и пътни 

настилки.  

Общо минно-техническите условия за експлоатация на находище "ПЛАКИ” са 

благоприятни за открита целогодишна работа. Температурите дори през зимата рядко 

падат под 0°С.  

Повърхнотечащите води от атмосферните валежи ще се отвеждат бързо поради 

наклона на склона и ще се отвеждат в близките дерета. В находището няма плитко 

разположени подземни води.  С цел недопускане на инциденти с хора и животни ще 

оградим  най-стръмната част на терена с оградна мрежа. Биологичната рекултивация ще 

се извърши след приключване на добива. Ликвидация и рекултивация ще се проведат 

съгласно утвърдени проекти. 
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7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 
 

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън площта 

на находището. Ще се използва съществуващия черен път, който и сега се ползва за 

извозване на скално-облицовъчни материали от другите дейставащи находища (кариери) 

за добив на гнайси в района. За използването му не предвиждаме реконструкции. Чрез 

този път се осъчществява връзката с междуселищната пътна мрежа и пътищата от 

републиканската пътна мрежа – главен път № 52 Ивайловград – Момчилград. 

   

8. Програма за дейностите, вкл. за строителство и експлоатация и 
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 

 
Предвиждаме разработката и експлоатацията на кариерата да се осъществи след 

сключване на Договор за концесия за 25 години. 

За прилагането на инвестиционното намерение, концесионера ще осъществи 

следните дейности: 

• ще сключи Договор за Концесия за добив на скално-облицовъчни 

материали. 

• съставяне на Цялостен работен проект за добив в утвърдените запаси 

на находището.  Утвърждаване на  проекта; 

• съставяне на Цялостен работен проект за ликвидация и рекултивация 

на нарушените терени. Утвърждаване на  проекта; 

• съставяне на Годишни работни проекти за всяка експлоатационна 

година. Утвърждаване на  проекта; 

• съставяне на План за управление на минните отпадъци 

       Нарушените терени ще бъдат рекултивирани съгласно изискванията на НАРЕДБА 

№ 26 от 2 октомври 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване  на хумусния пласт с цел 

възстановяване на ландшафта. 

 

9. Предлагани методи за строителство. 
 

Спецификата на обекта не предвижда програма за строителство, а дейността ще се 

извършва по утвърдени от  Цялостни и Годишни работни проекти. 
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10.  Природни ресурси, предвидени за използване по време на 

строителството и експлоатацията 

 
Експлоатацията на запасите от гнайси не изисква използването на други природни 

ресурси.  

За целта ще се използват ръчен труд и малка механизация – машини с двигатели с 

вътрешно горене. 

По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното 

количество вода за питейни и битови нужди.  

Технологично вода ще се използва за оросяване на работните площадки и 

пътищата срещу запрашаването и ще се доставя с цистерни от близките водоеми около 

селата Кобилино и Черни рид.  Питейната вода за работещите в кариерата  ще бъде 

доставяна на обекта от магазинната мрежа – бутилирана. 

 За отопление във фургоните, ако се налага работа в студени месеци от годината, 

ще бъде използвано твърдо гориво – дърва и брикети, доставяни от лицензирана фирма. 

 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количество  

     и начин на третиране 

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

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

11.1. Минни отпадъци (получени в резултат на проучването, добива, преработката 

и съхраняването на подземните богатства) – видове, категория, количества, събиране, 

транспортиране, депониране, оползотворяване. 

Минните отпадъци се класифицират според степента на риска за околната среда и 

качеството на здраве въз основа на качествената им характеристика и състав. 

Класификацията е съгласно чл. 22б, ал. 4 ЗПБ по критерии, определени с 

методиката по чл. 22б, ал. 5 ЗПБ и съответно „НАРЕДБА за специфичните изисквания за 

управление на минните отпадъци” - Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009 г. и „Наредба № 3 

от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците - обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., изм. и 

доп., бр. 23 от 20.03.2012 г. 

Съгласно Чл. 12. (3), т. 1 от НАРЕДБА за специфичните изисквания за управление 

на минните отпадъци те се класифицират като инертни отпадъци, ако не се разпадат, не се 

разтварят и не претърпяват съществени физически, химически или биологически промени, 

водещи до замърсяване на околната среда и човешкото здраве. 
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Съгласно НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците те се 

отнасят към: 

Код: 01 01 02 - отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми. 

Отпадъците от добива на гнайси в находище „ПЛАКИ” се класифицират като 

неопасни инертни отпадъци, съставени от глинесто-песъклива земна маса със скални 

късчета от силно изветрели гнайси. Разделят се на откривка, и отпадъци при добива и 

преработката на гнайсите от скалния масив. 

Откривката в находището може да бъде разделена на мека и твърда. 

Мека откривка 

Кватернерните отложения в находище “ПЛАКИ” са представни от елувиално-

делувиални материали, които оформят по-голямата част от покривката в находището. 

Елувиално-делувиалните материали се разкриват по проучения терен, и са 

представени от глина, тухлено-червена, с мидест лом, мазна и пластична, лепкава, 

набогатена на дребни скални късчета, които в дълбочина увеличават количеството си, 

всеобщо слабо запесъчена, на повърхността с тревни корени, опочвена и набогатена с 

хумусно вещество. 

Твърда откривка 

Тя е представена от пачка синьо-зелени гнайси и гнайсошисти, залагаща над 

полезното изкопаемо. Тази пачка маркира геоложката граница, между  Белополската свита 

и намиращата се над нея Чепеларска пъстра свита( по Кожухаров, 1994 г.).  

Скалите са без декоративност, силно  напукани и деформирани – в тях често се 

наблюдават изоклинални гънки, будинажни структури, деформирани кварцови ядки и жили 

и др. Тези скали бързо се превръщат в грус и в разкритията си на терена те най-често са 

размекнати и дезинтегрирани. В пределите на находището дебелината на тази пачка 

варира между 3 и 5 м. 

Общата дебелина на откривката в находище “ПЛАКИ” е със средна дебелина 12.5 

м. 

Очаквания обем на откривката за един бъдещ концесионен сток от 25 г. е около 

50000 м3.  

Отпадъци от добив и преработка 

Отпадъците от добива и преработката съдържат изветрели, слаби късове и парчета 

от гнайси. Тяхното количество се прогнозира въз основа на данните от техноложкото 

изследване при опитния добив и възлиза средно на 10% от общата маса, или около 4000 

м3. 

Общото прогнозно количество минни отпадъци (откривка и отпадъци от добива и 

преработката) в проучената площ на запасите е в размер на около 54 000 м3. 
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Съгласно чл.13 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на 

минните отпадъци, съоръжението за минни отпадъци на находище „ПЛАКИ” е определено 

като насипище. 

Съоръженията (насипищата) за неопасни инертни отпадъци, съставени от 

елувиално-делувиални материали, със скални късчета и силно изветрели гнайси се отнася 

към „Категория Б” (чл.22б, ал.4, т.2), тъй като не съдържат опасни отпадъци, опасни 

вещества или опасни препарати. 

Материалите ще се съхраняват в насипища (съоръжения за минни отпадъци) за 

срок по-дълъг от 3 години. 

Предвиждат се две вътрешни насипища (в концесионната площ) за минните 

отпадъци: едно за меката откривка – елувиално-делувиални материали (земно-глинеста) и 

едно за трвърдата откривка и отпадъците при добив и преработка. Предвижда се 

насипищата да бъдат булдозерен тип. 

Приблизителните технически параметри на всяко от насипищата са както следва: 

 

„НАСИПИЩЕ - ЗАПАД” - мека откривка 

Проектен капацитет: 38 000 м3 

Площ на насипището: 9 500 м2 

Средна мощност на насипания слой: 4 м 

 

 „НАСИПИЩЕ - ИЗТОК”- твърда откривка 

Проектен капацитет: 16 000 м3 

Площ на насипището: 4 000 м2 

Средна мощност на насипания слой: 4 м 

 

Общо за двете насипища: 

Проектен капацитет: 54 000 м3 

 

С напредването на добивните дейности в бъдещи периоди, и достигане на дъно на 

кариера, насипищата ще бъдат преместени на юг в отработените пространства: 

- Отпадъците от добива и преработката на гнайсите (твърда откривка) ще се 

връщат обратно в отработените пространства, като се извършва поетапна 

техническа рекултивация. 

- Събраната мека откривка в насипищата ще се ще се връщат обратно в 

отработените пространства, и ще се използва при окончателната биологична 

рекултивация след приключване на експлоатационния период. 
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Изграждането, експлоатацията и закриването на съоръженията за минни отпадъци 

(насипища) ще се осъществява въз основа на цялостния и годишните работни проекти, 

изготвени в съответствие с изискванията на чл.22 от Закона за подземните богатства. 

11.2. Очаквано количество генерирани отпадъци - предмет на Закона за 

управление на отпадъците - наименование, шифър, количество. Оценка и прогноза за 

въздействието върху околната среда на генерираните отпадъци и начините за тяхното 

третиране. 

Функционирането на кариерата не е свързана с извършването на строителни 

дейности. В съпътстващата площ, разположена в границите на концесионната площ, ще се 

разположат няколко фургона за нуждите на обслужващия персонал и охраната на обекта. 

Поради това видът количеството на формираните отпадъци се разглежда само по 

време на подготовката и експлоатацията на кариерата, при максимален добив на ганйси в 

размер на 1 300 м3 /год. 

Производствени отпадъци: 

Това са минните отпадъци от разкриването, добива и преработката на гнайси, 

разгледани в предходната точка, които се съхраняват в съоръжения за минни отпадъци 

– описани по-горе. 

Съгласно НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците те се 

отнасят към: 

Код: 01 01 02 - отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми – 

съхраняват се в съоръжения за минни отпадъци – 54 000 м3. 

На обекта няма да се извършват ремонти и обслужване на механизация и 

автотранспорти средства, включващи смяна на масла, акумулатори и гуми. 

Тяхното обслужване ще се извършва в специализирани сервизи. 

 

Битови отпадъци: 

Това са смесени битови отпадъци, състоящи се основно от хартия, пластмаса, 

стъкло, както и хранителни отпадъци. Формират се от жизнената дейност на работещите 

на обекта. На обекта практически ще се генерират незначителни количества битови 

отпадъци от обслужващия персонал - 10 до 15 души.  Очакваното количество твърди 

битови отпадъци са около 0.08 т/мес или общо за година около 1 т/год. 

 Код: 20 03 01 Смесени битови отпадъци 1 т/год 

Третиране на отпадъците: смесените битови отпадъци ще се събират в 

полиетиленови торби и ежедневно ще се изхвърлят в съдовете за сметосъбиране на гр. 

Ивайловград. 

 

Оценка и прогноза на въздействието: 
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Осъществяването на производствената дейност на кариерата не е свързано с 

генерирането на значителен обем отпадъци, като на обекта не се генерират опасни 

отпадъци. Посочените начини за тяхното временно съхранение и последващо третиране 

са подходящи и екологосъобразни. При спазване на набелязаните мерки и осъществяване 

на постоянен контрол, не се очаква влошаване на екологичното състояние в рамките на 

обекта и района.  

Количества производствени отпадъци от добива ще бъдат използвани при 

техническата и рекултивация. Ще бъдат оползотворени и разкритите земни маси, 

депонирани на терена на кариерата за биологична рекултивация. 

Очакваното въздействие на отпадъците върху компонентите на околната среда се 

оценява на незначително. 

 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателното 

въздействие върху околната среда 

Крайните точки на контура на площта бяха представени в т. 5. Разработката 

отговаря изцяло на процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието 

върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и процедурите 

за съгласуване на устройствените схеми  и планове и даване на становища по 

инвестиционни проекти по реда на Закона за устройство на територията.  

Шумът, наред със запрашаването,  по своето хигиенно значение е на   първо 

място сред неблагоприятно действуващите фактори в работна и околна на една 

кариера среда. 

Шумовото натоварване в района на кариерата ще се формира от : 

- фоновия шум на движещите се автомобили, обслужващи дейността; 

- производствен шум при работа. 

 Източник на шум и вибрации в работната (околната) среда са ударните и 

пробивни инструменти на каменоделцит. Характерът на шума е от механичен и 

структурен произход. 

  Изграждането на обекта обаче няма да причини шумово наднормено натоварване 

на жизнената среда на жителите селата Кобилино и Черни рид, както и на растителния и 

животински свят.  

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

замърсяване на атмосферния въздух. При експлоатацията на кариерата, имайки предвид 

ръчния характер на добива, ще се отделя минимално количество прах в процеса на 

добивните работи и транспорта. За недопускане увреждане здравето на работещите и 

влияние върху околната среда ще се извършва ежедневно оросяване. 
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Извоза на материалите ще се извършва по съществуващ черен път-обслужващ и 

други находища в района, свързващ се с асфалтовия път, отклонение на пътя от РПМ 

Ивайловград – Крумовград. По този начин няма да се натовари допълнително околната и 

жизнена среда за жителите на селата. 

 

Находището се разработва над нивото на подземните води. Акумулираните 

повърхностни води ще се оттичат гравитачно. Характерът на дейността е такъв, че няма 

опасност разработката на кариерата да доведе до замърсяване на подземните води. 

 Експлоатацията на кариерата за добив на естествен скален материал не е свързана 

с дейности, отделящи отпадни и замърсени води.   

 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 специализирани бази. Превозването на скалните материали  ще се 

извършва със закрити автомобили.   

Влизането на машини ще се извършва по съществуващите пътища и няма да бъде 

допуснато увреждане на обработваеми земи, ливади и пасища или гори. 

Земите в площта на находището са от ниска категория и хумусният пласт е оскъден, 

там където теренът не разработен в миналото.   

Включването на площадката в бъдеща концесия ще даде възможност за добив и 

реализация на подземното богатство от скално-облицовъчни плочи /гнайси/, и в 

последствие ще доведе до изпълнение на програма за техническа и биологична 

рекултивация.  За възстановяване на характерния облик на екосистемите в района   в 

бъдещия план за рекултивация ще се заложи необходимото затревяване и залесяване.  
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По този начин след изчерпване на запасите ще се възстанови типа хабитат, 

характерен в момента за терените, незасегнати от кариерни разработки. 

Не предвиждаме прокарването на нови технологични пътища. Достъпът до имота е 

осигурен от съществуващия черен път-обслужващ и други находища в района. 

Интензивните добивни дейности ще повлияят отрицателно до известна степен на 

формираните в района ценози. За ограничаване на това влияние в генералния и 

годишните технически проекти ще бъдат заложени редица мерки. Дейността ще е 

проектирана така, че максимално да съхранява  естествената растителност и животински 

свят в околните терени. Ще се използва съвременна техника и автомобили с оглед 

намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух. Ще  се  вземат  всички  възможни  

мерки  за  предотвратяване разпиляването на материали при товаро-разтоварните 

процеси.  Ще се ограничат емисиите от прах по време на добивните работи, чрез редовно 

почистване и оросяване на добивните площадки и технологичния път. 

При добивните дейности ще се генерира производствен шум и  вибрации, които ще 

бъдат далеч под допустимите норми и няма да окажат никакво въздействие върху 

здравето на хората, състава и структурата на популациите на растителния и животниски 

свят. Специалните, с намалено разтърсващо действие пробивно-взривните работи с 

взривни дупки, ще бъдат извършвани единствено в извънразмножителния период на 

животинските видове. Това не е особено трудно за постигане, тъй като те са ограничени до 

един – два пъти в годината.  

Това ще тушира и въздействието на фактора безпокойство върху животинските 

видове, за които шума и вибрациите ще са причина да напуснат близко разположените 

местообитания. В размножителния период ще се работи ръчно, което е и основният 

технологичен способ за добив на плочи. 

Разкривните земни маси ще се използват за изравняване на терена и техническа 

рекултивация. 

Всички мерки за опазване на околната среда ще бъдат описани в различните части 

на цялостния и годишните работни проекти. 

 
13.  Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (напр. 

добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне 
на енергия, жилищно строителство и т.н.) 

 
Не се предвиждат други основни дейности, освен описаните.   

  
14.  Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 
 
За реализация на инвестиционното предложение са необходими: 
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♦  Решение по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда;  

♦ Цялостен и годишни работни проекти за добив и първична преработка на подземни 

богатства, съгласувани и утвърдени по реда на НАРЕДБА на МЕ, приета с ПМС № 248 от 

25.10.2013 г.; 

♦ Проект за ликвидация и рекултивация;    

♦  Концесия за добив, предоставена от Министерския съвет съгласно изискванията на 

Закона за подземните богатства. 

♦ Процедури по смяна предназначението на земите; 

 
15.  Замърсяване и дискомфорт на околната среда 
 

Характерът на инвестиционното предложение ще предизвиква натоварване и 

известен дискомфорт на околната среда при експлоатацията, свързано с шумовото 

натоварване на площадката от работата на персонала и машините, а също поради  

отделянето 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. 

 

16.   Риск от инциденти. 
 

При  експлоатацията на обекта считаме, 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 цялостния работен проект. Те са свързани с правилата, 

осигуряващи безопасна и безаварийна работа при разработването на находища с отрит 

характер, съгласно действащите птравилници и инструкции.   

При експлоатацията на обекта считаме, че съществува известен риск от инциденти, 

свързан със  следните видове аварии: 

 При извършването на подготвителните и откривни работи в кариерата; 

 При товарно-разтоварно работи; 

 При свличане на материал; 

 При падане от височина; 

 При наводнения, пожар и снегонавяване; 

Мерките за предотвратяване на аварии ще са предвидени в цялостния работен проект, 

като част от тях ще бъдат свързани с: 

 Контрол на въздушната среда; 



 16

 Машините и транспортните средства ще се подържат в изправност, ще бъдат 

защитени от механични повреди и ще имат бързодействащи спирателни устройства; 

 Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане на пожар в околните 

пустеещи терени; 

 Обекта ще е снабден с необходимите изправни противопожарни уреди и 

съоръжения. 

Всички работници и ръководни кадри ще бъдат запознати с общите правила и 

изискванията по безопасност на труда и опазване на околната среда, както и със 

специфичните изисквания за всяко работно място. Ръководният персонал ще следи за: 

♦ предотвратяването и недопускането на аварии, както и тяхното ликвидиране за 

всяко работно място; 

♦ принципите на действие и ползването на личните предпазни средства; 

♦ използването на първичните средства за противопожарна защита; 

♦ правилата за даване на долекарска помощ. 

Районът на добивния участък ще се обозначи с указателни, предупредителни и 

забранителни табели, както и пътищата за хора, машини и животни.  

Ще се използват машини и моторни превозни средства, преминали качествен 

годишен технически преглед и в отлично състояние по отношение техниката на 

безопасност.  Използването на техника е ограничено, поради доминирането на ръчния 

труд при ваденето на плочите. 

Пред започване на работа водачът на автосамосвали и сменният механик 

ежедневно проверяват изправността на работната, спирачната и кормилните уредби, на 

подемните механизми, както и херметичността на горивото и маслопроводите на 

двигателя.  

Движението и по полските пътища ще се извършва в пълно съответствие с 

изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение. 

През зимата полските пътища също ще се почистват от сняг и лед, и ще се посипват 

с пясък, а през лятото ще се оросяват с вода.  

При извършване при крайна необходимост на заваръчни и други огневи работи ще 

се спазва стриктно Наредбата на МВР за пожарна безопасност. При използването на 

ацетиленови генератори ще се спазват изискванията на Правилника за безопасност на 

труда при заваряване и рязане на металите. Такива дейности ще бъдат допускани само в 

крайни и екстрени случаи. 

Няма да се допусне складиране в добивните и транспортни машини на бутилки с 

кислород, газ пропан-бутан или сгъстен въздух. Всички машини ще са оборудвани с 

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

за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни ситуации. 

 Общите правила ще се поставят на видно място и ще се използуват при 

провеждане на периодични инструктажи. До управление на съоръжения и машини ще се 

допускат само лица с документ за правоуправление. Машините и транспортните средства 

ще са в изправно състояние и снабдени със звукови и светлинни сигнали, спирачни 

системи и ограждения за движещите се части и работни площадки. Ще се поддържат 

винаги в изправност извозните пътища, пътните знаци, водоотливните канавки и др.  

При започване на работа всяко работно място трябва да бъде огледано от 

ръководителя на обекта. Ще се работи с предпазни средства и работно облекло. 
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III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

1. План, карти снимки, показващи границите на инвестиционното 

предложение, даващи информация за физическите, природните и 

антропогенните характеристики, както и за разположените в 

близост елементи на националната екологична мрежа 

 
Обектът на инвестиционното предложение се намира в землището на с. Кобилино, 

община Ивайловград, област Хасково, където ще се реализира инвестиционното ни 

намерение за Концесия за добив на скално-облицовъчни материали - гнайси. Площта е 

разположена на около 1.2 км западно от с. Кобилино и на 1.6 км ЮИ от с. Черни Рид. 

Отстоянието от общинския център е около 13 км. Други по – близки селища са  Пелевун, 

Брусино и Железино. Добивният участък отстои на около 500 м от асфалтовия път, 

отклонение за село Пелевун /четвъртокласен път 9608/, на пътя от РПМ № 98 Ивайловград 

– Крумовград. 

Имотът, в който попада находище “ ПЛАКИ” е част от обособения Имот № 290 по 

земеразделителния план на землището и е собственост на община Ивайловград. За 

ползването на обособен терен добив от 29 дка, ще се сключи договор с Община 

Ивайловград. Земята е неполивна - седма категория. 

Находището е заснето на Теренно-ситуационен план М 1: 1 000. Изготвени са схема 

на крайния контур на запасите на находище "ПЛАКИ" и Списък на координатите на точките 

по чупките на крайния контур на находище "ПЛАКИ", в координатна система 1970 г.          
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В границите на концесионната площ и в непосредствена близост до нея няма 

обявени елементи на  националната екологична мрежа – защитени природни територии 

/национални и природни паркове, резервати и поддържани резервати, защитени местности 

и природни забележителности по Закона за защитените територии/ и защитени зони.  

Най-близко разположената защитена природна територия –  около 7 km югозападно 

от обекта, е Природна забележителност „НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В М. ХАЛКА БАИР”, 

обявена със Заповед No.415 от 12.06.1979 г. на КОПС в землището на с. Железино, 

община Ивайловград. Обхваща 15.00 хектара и съхранява находище на божур. 

Природна забележителност „НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ” е обявена със 

Заповед No. 531 от 25.09.1978 г. на МГГП на площ от 10 хектара в землището на град 

Ивайловград, област Хасково с цел опазване на   находище на снежно кокиче. Отстои на 

около 8 км северно от обекта. 

Площта на находището в землището на село Кобилино, където ще бъде 

реализирано инвестиционното предложение, попада изцяло в границите на потенциално 

защитена зона „РОДОПИ – ИЗТОЧНИ”  /идентификационен код BG0001032/  е с обща 

площ от 217 352.95 ха. 

На около 9 км е разположен контурът на друга защитена зона - „Язовир 

Ивайловград”, предложена по изискванията на  Директива 79/409/ЕЕС за опазване на 

дивите птици. 

Предмет на опазване са 33 установени ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ , включени в  

Приложение I на Директива 92/43/EEC и множество растителни и животински видове, с 

висок природозащитен статус. 

Броят на достоверно срещащите се видове растения със значим консервационен 

статус е 216. Установени са 11 вида земноводни  и 27 вида влечуги. Като територии с високо 

херпетологично разнообразие и консервационен статус са посочени долините на реките 

Арда /между гр. Маджарово и яз. .„Студен кладенец”/ и Бяла река. 

Орнитофауната на Източните Родопи включва 278 вида, от които 171 гнездящи. 

От установените видове 11 са включени в Световния Червен списък на IUCN, 12 са 

застрашени, 46 уязвими, 13 редки и 32 намаляващи за Европа. Диференцирани са 6 места 

от особена важност за опазване на орнитофауната: 

1. Язовир „Студен кладенец” 

2. Долината на Бяла река 

3. Долината на Крумовска река. 

4. Маджарово. 

5. Ридът Гората. 

6. Долината на Харманлийска река. 

В Източни Родопи са установени 6 вида насекомоядни и 16 вида гризачи. Прилепите 
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са 25 вида като са локализирани 86 находища. В района се срещат 17 или 18 от всички 20 

сухоземни едри бозайници, установени в България. 

Както вече посочихме теренът на  площадката е частично увреден от добивни 

дейности в съседни находища за гнайси. Извършваният добив и преработка води до 

навлизане на машини и хора, което е попречило на протичането на вторична сукцесия. В 

момента площта  е изцяло гола и не е заета от дървесна, храстова и тревна растителност.  

Околните площи са със съхранена дървесна растителност. В състава се включват 

космат дъб (Quercus pubescens), благун (Quercus frainetto) и  цер (Quercus cerris), но 

широколистните листопадни комплекси са запазени на ивици сред обширните 

насажденията с изкуствен произход – черен бор (Pinus nigra). На изредените пространства 

се развива  тревиста растителност с петнисто разположени храсти от червена хвойна 

(Juniperus oxycedrus). 

В тази си вид площта от 29 дка, предмет на проучвателната, а в последствие и 

добивна кариера, не съхранява местообитания, включени в Приложение № 1 на Закона за 

биологичното разнообразие и Приложение I на Директива 92/43/EEC. Няма местообитания 

на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона „Родопи 

Източни”. 

 

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към 
площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение 
и бъдещи планирани ползватели на земи 

 
      Както вече подчертахме земите, обект на инвестиционното предложение, са част от 

имот № 290 по земеразделителния план на землището, и е собственост на община 

Ивайловград. За ползването на обособен терен добив от 29 дка, ще се сключи договор с 

Община Ивайловград. Земята е неполивна - седма категория. Добива на скално-

облицовъчни плочи няма да повлияе по никакъв начин на ползвателите на земи в района. 

  

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове: 
 

Зонирането в района е регламентирано с картата на възстановената собственост на 

землището на село Кобилино, община Ивайловград. В  този смисъл реализацията на 

инвестиционното предложение няма да внесе никаква промяна в традиционното за 

последното десетилетие земеползване в района. 

 

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, 
защитени зони, санитарноохранителни зони и др. Национална 
екологична мрежа 
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 Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху описаните в т.1  

защитените природни територии.  

 В имота не се срещат описаните за защитената зона „Родопи Източни” приоритетни 

за опазване хабитати. Имайки предвид представената в т.1  информация за потенциалната 

защитена зона „Родопи-източни” инвестиционното предложение  ще бъде развито на 

0.000013 % от проектната територия. 

Влиянието върху биотата ще е минимално, тъй като вече са отнети местообитания 

поради извършвания добив в съседните площи, с налични находища и концесии за добив.  

Със задължителната рекултивация площите ще възстановят значението си като 

пасища.  

В този смисъл инвестиционното предложение няма да засегне невъзстановимо 

хабитати и популации на редки и защитени растителни и животински видове, чувствителни 

или  уязвими зони. 

Характерът на терена изключва възможността за наличие на санитарно-

охранителни зони, свързани с питейни и други водохващания.   

Изцяло липсват археологически, исторически и културни паметници.    

 
4.а . Качество и регенеративна способност на природните ресурси 
 

Природните ресурси на терена, предназначен за бъдещата кариера, са 

изключително оскъдни, разбира се изключвайки строителните материали –гнайси.     

В площта липсват находища със стопанско значение на ресурсни видове растения и 

животни, поставени под специален режим на опазване и ползване.   

 
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 

местоположение 
 

От икономическа и екологична гледна точка, площадката няма алтернатива в 

района. Параметрите на площадката бяха описани в т. ІІ. 

 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 
(кратко описание на възможните въздействия вследствие на 
реализирането на инвестиционното предложение) 

 
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, 

материалните активи. 
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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.  

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.  

Евентуалните негативните въздействия са нищожно минимални и се изразяват в 

следното: 

- завишени нива на шума, вибрации и прах по време на експлоатацията; 

- трайно доувреждане на  терена /25 години/ до извършването на техническа и 

биологична рекултивация; 

- евентуално замърсяване на околните терени с битови отпадъци,  от гориво-

смазочни материали от МПС или разсипване на скални материали  при превоза им; 

- въздействие върху макар и изключително бедния растителен и животински     

свят чрез отнемане на екологични ниши; 

- трайно нарушаване на съществуващия и характерен ландшафт до 

извършването на рекултивацията на терена. 

 

2. Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, 
включително на разположените в близост до обекта на 
инвестиционното предложение 

 
 Описаното местоположение и параметри на инвестиционното предложение не 

създават възможности за значително и невъзстановимо въздействие върху обявени или 

предложени за обявяване елементи на националната екологична мрежа. 

 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, 
положително и отрицателно). 

 
Въздействието се очаква да бъде пряко, дълготрайно и основно негативно в 

рамките на допустимите граници. 

 
4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, 

населени места. 
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Проектът ще се реализира в землището на село Кобилино, общ. Ивайловград на 

площ от около 29 дка и няма да засегне по никакъв начин населението на  селото и 

другите най-близки селища. 

  
5. Вероятност  от проява на въздействието. 
 

Очакваме  основно минимално и негативно въздействие общо върху компонентите 

на околната среда. 

 
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 
 

Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на находището - 25 години. Това ще бъде определено в концесионния 

договор.   

 
7. Мерки които е необходимо да се включат в инвестиционното 

предложение, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия. 
 

Те са свързани с опазване на околните терени от замърсяване и увреждане при  

експлоатацията на обекта. Както вече изяснихме в точка II - 12 такова няма да бъде 

допуснато. Изключително важно е да се планират и извършат необходимите 

рекултивационни работи, след завършване на дейността. Предвиждаме рекултивацията се 

извършва на два етапа:  

1. Ликвидация и Техническа рекултивация  

2. Биологична рекултивация. 

Тя ще бъде  комплекс от агротехнически, агрохимически, технологични и 

мелиоративни мероприятия за възстановяване на продуктивността на рекултивираните 

площи за 5-годишен период след изпълнение на техническата рекултивация.   

 
8. Трансграничен характер на въздействията. 
 

Въздействието ще има  локален характер и ще се ограничи само в рамките на 

работната площадка и концесионната площ. 
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Карта на района на находището – М 1:5000 
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КОМБИНИРАНА СХЕМА 
на запасите и концесионната площ 
на находище "ПЛАКИ" – М 1:5000 
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