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Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-27-ПР/2012 г. 

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 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. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 

1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и 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 (Наредбата за ОС) и представената 

писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за 

ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална 

здравна инспекция гр. Стара Загора. 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на 

съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  

инвестиционно предложение Добив на наносни отложения от чашата на язовир 

Копринка в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, което няма вероятност 

да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. 

Възложител „Кумакс Инвест” ЕООД, гр. Казанлък, ул. „Софроний Врачански” № 24. 

 

МОТИВИ: 
 

I. Характеристики 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: 

  

 Инвестиционното предложение предвижда добив на наносни отложения от 

чашата на язовир Копринка в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня. 

Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2, б. „в” на Закона за 

опазване на околната среда- „изземване на инертни материали от реки, езера или 

море, чрез драгиране”, за която, на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, следва да 

бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.  

 Предвижда се добивът да се реализира в участък с неправилна фигура с размер 

148.04 декара. Общата дължина е около 1600m.,а средната ширина е около 90т. 

Запасите ще бъдат ограничени до кота 385,От. в началото и 377,47m. в края на 

участъка. На места е формиран почвен слой до 0,10 м и с общ обем около 9370 м3, 

който като разкривка ще бъде иззет с помощта на булдозер. В полезния пласт е 

възможно разкриването и на глинести лещи. Добивните работи, които ще бъдат 

описани в технически проект, включват изземване на баластра и откривка, 

транспортирането им до определени места, промиване и сортиране на баластрата. 

Транспортирането ще се извършва по съгласувана и утвърдена схема с два броя 

саморазтоварващи се автомобили. Добивът ще се извършва с булдозер и багер. 

Промиването и сортирането ще се извършва в МСИ като се използва вода от 
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язовирното езеро. Готовата продукция ще се съхранява временно в открит склад 

до МСИ. Планира се в съответствие с извършеното проучване годишната 

производителност на баластриерата да бъде 16323м
3
/год. баластра в естествено 

състояние. Добивните работи ще зависят от нивото на водата в язовира, 

метеорологичните условия, размножителния период на рибата, ограниченията 

наложени от контролните органи, както и нуждите от инертни материали. При 

тези обстоятелства, прогнозата за съществуване на баластриерата ще бъде около 

12 години, а работата и ще бъде периодична с прекъсвания на производствената и 

дейност. Преди да започнат добивните работи, геодезично ще бъде определен 

контура на участъка и ще се създадат възможности за отводняване от 

повърхностни води. Добивът ще става последователно, стъпаловидно, като се 

отработват едно стъпало с разкривка и едно стъпало с полезно изкопаемо, до като 

се изземе цялото налично количество материал от участъка. Булдозерът ще 

отнема разкривката, багерът ще извършва добива и натоварването на добитото на 

автосамосвалите, които ще го транспортират до миячно сортировъчната 

инсталация (МСИ) по съществуващ път.  

 Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното 

предложение нямат връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или 

друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни 

предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от 

увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната 

среда или т.нар. кумулиране с други предложения. 

 Добивът на наносните отложения не води до отделяне и натрупване на 

производствени и опасни отпадъци. Отпадъчните води от измиването на 

баластрата в района на МСИ ще се третират в пречиствателно съоръжение 

(утайник) преди заустването им в съответствие с условията на разрешителното за 

ползване на воден обект в язовирното езеро (р. Тунджа). Запрашването ще бъде в 

рамките на предвидения терен и имайки предвид неговата площ, отдалечеността 

от населените места и предвидената оросителна система, може да се направи 

извод, че замърсяването на въздуха ще бъде локално и ще се разсейва бързо. 

Освен това добиваната суровина ще бъде преовлажнена след оттеглянето на 

водите от язовирното езеро. По време на експлоатацията ще се образуват битови 

отпадъци от обслужващия персонал, които ще се депонират на определено от 

общ. Павел баня място. 

 Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, 

при добиването на наносни отложения, дейността няма да доведе до генериране 

на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.  

 Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и 

дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще 

предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при 

експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на 

машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен 

район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху 

населението на околните села, растителния и животинския свят.  

 Известен риск от инциденти съществува при добива на наносни отложения. При 

вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на 

изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум. За 

реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване 

съществуващите черни пътища в района.  
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II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 

ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, 

качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района: 

 

 Инвестиционното предложение ще се осъществява на добивен участък до десния 

бряг на р. Тунджа с площ 148.04 дка. в опашката на язовир „Копринка” в 

землището на с. Долно Сахране с ЕКАТТЕ 22808, община Павел Баня, област 

Стара Загора, южно от северната граница на язовирното езеро, образуващо се при 

максимална кота на завиряване 391,00 м.Участъкът отстои на 1.7 км. югоизточно 

от с. Долно Сахране, на около 1,7 км. североизточно от с. Виден, на около 3,5 км. 

североизточно от Павел баня, като има неправилна геометрична форма 

със следните координати на върховете на фигурите: 

 

Y X 

9403119.839 4654785.553 

9403152.225 4654879.369 

9404286.526 4655471.041 

9404222.631 4655673.483 

 

 

В тази връзка е направен изводът, че качеството и регенеративните 

способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати. 

 

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

 

 Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС подробно описва биологичното разнообразие в района и 

защитените територии. Около участъка предвиден за добив на наносни отложения 

няма защитени природни територии, обявени по Закона за защитените територии. 

Това изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение 

върху тях. Участъкът, предвиден за добив на наносни отложения от чашата на 

язовир Копринка в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, не попада в 

границите на защитени зони по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР), като най - близко разположената защитена зона е „Язовир Копринка” с код  

BG 0000261 за опазване на природните местообитания, включена в списъка от 

защитени зони, приети с Решение №122/02.03.2007г. на Министерски съвет. ИП 

не попада и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии (ЗЗТ). 

 Инвестиционното предложение за добив на наносни отложения от чашата на 

язовир Копринка в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, подлежи на 

процедура по оценка за съвместимостта, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 

от 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/ (ДВ, бр.73/2007 г.), изм. ДВ. бр.81 

от 15 Октомври 2010г. , изм. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г. 

 След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал.3 и 4 от 

горецитираната Наредбата, преценката за вероятната степен на отрицателно 

въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже 
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значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, 

поради следните мотиви: Предвид характерът и местоположението на ИП не 

предполага въздействие върху защитената зона, включително увреждане 

(унищожаване) на ключови елементи от нея. Не се очаква съществено 

потенциално въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси 

върху околната среда. Технологичните отпадъци във вид на разкривка ще се 

използват чрез разстилане, за подобряване на ландшафта и укрепване на 

пътищата в района. Инвестиционното предложение няма връзка с други такива и 

не води до значителни кумулативни въздействия. До обекта има съществуващи 

пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови такива. 

Инвестиционното предложение, не генерира отпадъци или емисии, които при 

експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на 

защитени видове. Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената 

околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и 

гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда 

са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на 

единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за 

паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със 

специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат 

засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно 

предложение. 
 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Териториалният обхват на въздействие в резултат на експлоатацията на 

инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата 

площ в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.  

 Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-154/09.04.2012 г. 

при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за 

човешкото здраве при спазване изискванията на нормативната база на 

българското и европейско законодателство по опазване здравето на хората. 

 Добивният участък е до десния бряг на р. Тунджа с площ 148.04дка. в опашката 

на язовир „Копринка” в землището на с. Долно Сахране с ЕКАТТЕ 22808, община 

Павел Баня, област Стара Загора, южно от северната граница на язовирното езеро, 

образуващо се при максимална кота на завиряване 391,00 м. Участъкът отстои на 

1.7 км. югоизточно от с. Долно Сахране, на около 1,7 км. североизточно от с. 

Виден, на около 3,5 км. североизточно от Павел баня. Това води до извода, че 

засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се 

определя субективно от различните индивиди.  

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република 

България. 

 Въздействието в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение ще 

бъде ограничено в рамките на разглеждания терен, който е с площ 148,04 дка. и 

няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя 
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трайно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация и е напълно обратимо.  

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 

 Инвеститорът е уведомил за намерението си община Павел баня, кметството на с. 

Долно Сахране и засегнатото население чрез обява във вестник. Не са депозирани 

мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на 

инвестиционното предложение. 

 Въз основа на разгледаните характеристики на инвестиционното предложение  за 

добив на наносни отложения от чашата на язовир Копринка в землището на с. 

Долно Сахране, общ. Павел баня, местоположението на площадката и 

регенеративната способност на природните ресурси, извършената преценка е, че 

реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително 

отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и не 

е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда. 

 

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. 

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. Стара Загора, до 

14 дни от настъпването им. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – 

процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите  или пред 

Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от 

предоставянето му. 

 

 

 

инж. ПЕНКА НАЧЕВА 

Директор на РИОСВ - Стара Загора 
 

09.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


