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РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/ 2013 г. 

за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие 

 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.8, т.2 и чл. 

18, ал.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 (ДВ,бр.73/2007г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., 

изм. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г. бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. и представена 

писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата 

(вх.№2212/23.05.2013г.) 

 

Р Е Ш И Х 

 

Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Концесия за 

добив на подземни богатства – строителни материали – доломити от находище 

„Твърдица” в имот № 72165.315.973 в землището на гр. Твърдица, общ. Твърдица, 

попадащо в защитена зона “Река Блягорница” с код BG0000612 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.   

с възложител: „ГЕОТРАНС - ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, град София, район „Красно село”, 

ул. „Владайска” № 43. 

характеристика на инвестиционното предложение: ИП предвижда добив на подземни 

богатства – строителни материали – доломити от находище „Твърдица” в имот № 

72165.315.973 в землището на гр. Твърдица, общ. Твърдица. Инвестиционното 

предложение, съгласно издадената скица №8116/04.10.2012г. от Служба „Геодезия, 

картография и кадастър” гр. Сливен, ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 

72165.315.973 с площ от 133 дка. Трайното предназначение на земята е „земеделска” с 

начин на трайно ползване „пасище”. С вх.№2212/23.05.2013г. в РИОСВ - Стара Загора е 

постъпило уведомление за ИП по чл.10, ал.1 с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 - 

информация и документ за платена такса съгласно Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата).  

 

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии (ЗЗТ). 

 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното 

разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от (Наредбата). Тъй като за него има издадено Решение по 

оценка въздействието върху околната среда №1-1/10.05.2004 от РИОСВ – Стара Загора, то 

попада в хипотезата на §4, ал.3 във връзка с ал.1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Наредбата за ОС и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост 

(ОС).  

 

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:riosvsz@stz.bg


Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на  

защитена зона: 

 

“Река Блягорница” с код BG0000612 за опазване на типовете природни местообитания, 

посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и опазване на 

местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение № 2 

от ЗБР; 

 

 

МОТИВИ: 

 

В изпълнение на Решение на Министерския съвет №801/04.12.2007 г., на 21.12.2007 

г. между Министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Геотранс-

инженеринг" ООД, е сключен договор за предоставяне на концесия за добив на 

строителни материали - доломити - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона 

за подземните богатства (ЗПБ), от находище "Твърдица", община Твърдица, област 

Сливен. 

 

ИП ще се реализира в имот № 72165.315.973 в землището на гр. Твърдица, общ. 

Твърдица. Трайното предназначение на земята е „земеделска” с начин на трайно 

ползване „пасище”, находящ се в периферната част на защитена зона “Река 

Блягорница” с код BG0000612. 

 

При извършена проверка на 19.02.2013г. от експерти на РИОСВ – Стара Загора се 

констатира, че на терена не се извършват сондажни, разкривни, пробивно-взривни , 

товаро-разтоварни, транспортни и преработващи дейности на подземни богатства. На 

терена липсва ситиурана добивна строителна, преработваща и транспортна техника. 

Не се установи замърсяване на прилежащите на находището терени, както и в самото 

на находище. Няма депонирани земни и скални маси, извън границите на 

концесионната площ. 

 

Не се предвижда и не е необходимо изграждането на допълнителна инфраструктура, 

освен разглежданата. Връзката с първокласния път І-6 от РПМ се осъществява по 

третокласния ІІІ-662 чрез добре съхранен технологичен път с макадамово покритие. 

За обекта може да бъде осигурено електрозахранване от пресичащия концесията 

електропровод.  

 

Реализацията на ИП ще засегне 0.873 % от площта на защитената зона, но ако се 

вземе предвид концесионната площ. Реално ще се засегне само площа на 

находището, т.е 92.578 дка или 0.607 % от площта на защитена зона „Река 

Блягорница”. 

 

В рамките на находището съществуват две стари и разработени кариерни гнезда, 

заемащи над 15 % от неговата площ, както и множество малки. Съществуват останки 

от стари фундаменти на неизползваеми електропроводи, а на места са изхвърлени 

сгурия и шлака от производствените предприятия в град Твърдица. Теренът на 

неразработената част е силно каменист, на места ерозиран и изключително беден на 

биологично разнообразие. Земята е необработваема и нелесопригодна. Почти липсва 

хумусен слой. 

 

Дървесна растителност изцяло липсва. На изток склоновете на хълма, извън 

концесията, са обрасли с мозаечно разположени нискостъблени храсти от драка 

(Paliurus spina-chritii), които са навлезли и се развиват рядко в концесионната площ. 

Теренът е зает от бедно по състав и обилие тревно съобщество, което е видно и от 



приложената снимки. Формираната фитоценоза има вторичен характер, а сукцесията 

е резултат на прекомерна паша и на действието на ветровата и водна ерозия.   

 

Няма условия за развитието на типично горското съобщество  „Балкано-панонски 

церово-горунови гори (91M0), включено в предмета на опазване на защитена зона 

„Река Блягорница”. 

 

В рамките на имот № 72165.315.973 в землището на гр. Твърдица, общ. Твърдица, 

липсват природни местообитания, включени в Приложение № 1 от ЗБР, предмет на 

опазване в защитена зона “Река Блягорница” с код BG0000612 от мрежата Натура 

2000. Не се засягат видове и местообитания, предмет на опазване в защитена зона 

“Река Блягорница” с код BG0000612 като: 91M0 Балкано-панонски церово-горунови 

гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests. 

 

Водното течение на река Блягорница, разположено източно от обособения имот, е 

отдалечено на около 1.5 км. Не се засяга от предвидените дейности. Няма да се да се 

премахват характеристиките на ландшафта, формирани покрай брега на река 

Блягорница. 

 

На терена, няма локализиране популации на редки и защитени растителни видове, 

както и на такива, включени в приложение № 4 на ЗБР – ресурсни видове лечебни 

растения със стопанско значение, поставени под специален режим на опазване и 

ползване. 

 

Не се очакват прояви на кумулативен ефект, тъй като в защитената зона, няма други 

действащи кариери. Единственият близкоразположен обект, заемащ площи от зоната, 

е фотоволтаичната централа в землището на село Сборище на площ от около 15 дка, 

разположена на аналогично възвишение. Характерът на двете производства е 

коренно различен и не могат да се очакват значителни кумулативни въздействия.  

 

Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното 

предложение, не се очаква фрагментиране на природните местообитания и 

местообитанията на видовете животни предмет на опазване в зоните. 

 

 

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на 

предвиденото за изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на 

необходимата инфраструктура; срок през който инвеститора предвижда да извърши 

строителството; обстоятелствата, че няма да бъдат използвани невъзобновими природни 

ресурси, като и липсата на генерирани отпадъци и емисии, отнесени към процента на 

засягане от територията на защитените зони, налагат обоснования извод, че „Концесия 

за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити от находище 

„Твърдица” в имот № 72165.315.973 в землището на гр. Твърдица, общ. Твърдица, 

попадащо в защитена зона “Река Блягорница” с код BG0000612 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 

от ЗБР, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

защитената зона.     

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ: 

 



 Инвестиционното предложение може да бъде реализирано при следните 

условия: 

 

 

1. Да не се допуска премахване характеристиките на ландшафта /синори, 

единични и групи дървета, защитни горски пояси по поречието на защитена 

зона „Река Блягорница” с код BG0000612. 

 

2. Да не се допуска депониране на земни и скални маси, извън границите на 

концесионната площ. 

 

     

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 Стара Загора в срок 

до 14 дни от настъпване на изменението. 

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на 

околната среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

05.06.2013г. 

 

 

 

 

инж. ПЕНКА НАЧЕВА 

Директор на РИОСВ – Стара Загора 

 

 


