Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 29 - ПР/2013 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. 4, 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 представено становище от Регионална здравна инспекция гр.
Стара Загора.
РЕШИХ
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 Кариера за добив скално-облицовъчен материал – бигор
от находище „Стоянова тераса“ в землището на с. Пчелиново, общ. Гурково, което
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени
зони
с възложител “ДИНАС“ АД, гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе“ п.к. 86
поради следните 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 разработване на находище за скалнооблицовъчен материал – бигор от находище „Стоянова тераса“ в землището на с.
Пчелиново, общ. Гурково. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2, б. „а”
на Закона за опазване на околната среда- „кариери, открити рудници и добив на торф
(невключени в приложение № 1)”, за която, на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС,
следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. За
находище „Стоянова тераса“ с Решение № 949/23.12.2011 г. на Министерски съвет е
предоставена концесия за добив на подземни богатства - скално-облицовъчен материал
– бигор от находище „Стоянова тераса“, с размер на концесионната площ 3,491 дка,
включваща и площта, на която ще се извършват производствени дейности.
Запасите от бигор в находище Стоянова тераса са утвърдени на 24 314 куб. м.
Предвижда се добив от 16 291 куб. м. за периода на концесията, която е 20 год. – при
среден годишен добив до 800 куб. м.
Скално-облицовъчният материал – бигор, който ще се добива е с уникални
декоративни качества. Бигорът е мономинерална скала, изградена от калцит.
Представлява светло бежов микритен варовик с масивна текстура и инкрустационна,
криптоморфна, неравномерно до слабо хетерозърнеста структура. Бигорът се
характеризира с голямо съдържание на макропори, кеверни и карбонатни тръбички,

получени от инкрустацията на фитогенни останки с карбонатно вещество и
последователното им разлагане и отнасяне. Скалата е хигроскопична и има ниско
относително тегло.
Суровината се добива по открит способ, на блокове. Предвижда се прилагане на
транспортна схема на експлоатация с директен добив на полезното изкопаемо от
масива. Добивните работи ще се извършват по многостъпална система на разработване
с надлъжни и напречни заходки. Минните работи ще се водят в технологична
последователност от горе на долу, като след осигуряване на необходимото безопасно
разстояние на горния хоризонт, ще започне разработване на по-долу лежащия. Няма да
се извършват пробивно – взривни работи. Скалните блокове ще се добиват чрез
перфориране и рязане с диамантена каменорезна машина или ръчни резачки, а
отделянето им с лебедки. Добитите скални блокове ще се извозват на промишлената
площадка на „Динас“ АД в гр. Сливен. Находището има ясно изразено терасно
равнище, лимитирано от ясно изразени тил и чело. Ясно морфоложки изразени, но са
фрагментирани северния и южния борд на терасата. В тази връзка е направен извод, че
обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще
окаже незначително въздействие върху околната среда.
Разглежданата площадка, предвидена за реализация на инвестиционното
предложение няма 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.
За реализиране на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането
нови пътища. За достъп до концесионната площ ще се ползват съществуващите горски
пътища, които при нужда ще бъдат изравнени с натрошен бигор.
Експлоатацията на находището не води до отделяне и натрупване на
производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени
отпадъчни води. При открития кариерен добив по изцяло механичен начин без
използване на пробивно взривни - работи ще има няколко неорганизирани източника на
замърсяване на атмосферния въздух от товаренето, транспорта на готовата суровина,
които ще се ограничени в рамките концесионната площ и в работната зона от праха,
който се отделя при рязането на каменните блокови. Въздействието ще бъде
краткотрайно и обратимо и то само върху работещите на площадката. Работещите на
кариерата ще бъдат оборудвани с лични предпазни средства. Запрашаването ще бъде в
рамките на предвидения терен и имайки предвид неговата площ, отдалечеността от
населените места, може да се направи извод, че замърсяването на въздуха ще бъде
локално и ще се разсейва бързо.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и
дискомфорт 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 каменорезните машини,
компресора за въздух и транспортните средства. Не се очаква въздействие върху
повърхностните и подземните води в района. Бигоровата тераса се намира
хипсометрично над съвременното речно корито на р. Горномахленска. При
извършените геолого-проучателни работи е установено, че находището е дренирано и
няма циркулация на подземни води. Липсват предпоставки от оводняване на
находището, поради неговата височина. Съществуващият карстов извор ще бъде
временно каптиран и ще бъде преориентиран на юг-югозапад, извън обхвата на
терасата, за което топографските условия са благоприятни. Не е необходимо

водоснабдяване за предвидената дейност. За питейни нужди ще се доставя бутилирана
вода. Източници за питейно водоснабдяване около концесионната площ няма.
Въздействието ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район –
работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с.
Пчелиново, растителния и животинския свят.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие
върху земеползването. За нуждите на възложителя ще се промени предназначението на
земя от горски фонд, която след приключване на добивните работи ще бъде
рекултивирана и възстановена. Откривката от находището е със средна дебелина 0,5 м,
възлиза на 435 куб.м. и ще бъде съхранена за използването й при рекултивацията.
Според представената информация от възложителя при добива на скалнооблицовъчния материал ще се образува отпадък – натрошен бигор, който ще използва
за изравняване на горските пътища. Битовите отпадъци ще се събират в подходящи
съдове и ще се извозват на определено от общ. Гурково място. В изпълнение на Глава 8
от Закона за подземните богатства, всеки титуляр на разрешение или концесионер или
друго лице, от чиято дейност се формират минни отпадъци, следва да представи план за
управление на минни отпадъци в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма (МИЕТ).
Известен риск от инциденти съществува единствено при експлоатацията на
обекта. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на
изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.
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:
Находище "Стоянова тераса" се намира на 1,5 км северозападно от село
Пчелиново, община Гурково и на 15 км северозападно от град Гурково.
Координатите на характерните гранични точки на концесионната площ и
находището, са следните :
(координатна система 1970 г.)
№
на точка
1

X

Y

4668924.9

9444044.5

2

4668929.3

9444057.5

3

4668935.9

9444062.7

4

4668937.4

9444070.5

5

4668931.1

9444071.1

6

4668934.8

9444085.7

7

4668899.5

9444095.4

8

4668864.6

9444087.0

9

4668870.3

9444067.0

10

4668861.8

9444030.6

11

4668879.0

9444031.2

12

4668893.4

9444035.3

13

4668893.4

9444037.8

14

4668906.9

9444038.3

15

4668908.8

9444042.3

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 находище „Стоянова тераса” няма защитени природни
територии, обявени по Закона за защитените територии. Това изключва възможността
за въздействие на инвестиционното предложение върху тях. Инвестиционното
предложение е и извън границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа
Натура 2000. Най – близко разположената защитена зона е „Централен Балкан - буфер“
с код BG 0001493 за опазване на местообитанията, която е разположена на около 700 м
западно от концесионната площ. За находище “Стоянова тераса” има договор за
предоставяне на концесия от 27.07.2012г. на МИЕТ. На терена няма находища на редки
и защитени растителни видове. Общо фитоценозата е съставена от широко
разпространени и характерни за равнинните и нископланински пасища видове. Сред
тях няма защитени от Закона за биологичното разнообразие и такива, включени в
международни конвенции, по които България е страна. Находището е извън границите
на защитени зони, като по този начин е изключено влияние на добивните работи върху
ключови елементи от тях. По този начин характерът и местоположението на ИП не
предполага въздействие върху защитените зони, включително увреждане
(унищожаване) на ключови елементи от тях. При реализацията на проекта не се
очакват процеси, водещи до химически, геоложки, климатични или други промени в
условията на средата в защитената зона. 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. Пчелиново, общ. Гурково.

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-133/08.04.2013 г.,
реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни
негативни въздействия върху човешкото здраве и здравно – хигиенните аспекти на
околната среда.
Находище "Стоянова тераса" се намира на 1,5 км северозападно от село
Пчелиново, община Гурково. Отстои на 15 км северозападно от град Гурково.
Генерирането на вибрации и емисии на вредни вещества във въздуха няма да има, тъй
като няма да се извършват пробивно – взривните работи. 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 3,491 дка.
Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно.
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на
находище „Стоянова тераса” и е напълно обратимо. Ще бъде извършена необходимата
рекултивация на засегната площ.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или
технологии:
Инвеститорът е уведомил за намерението си община Гурково, кметството на с.
Пчелиново и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по
законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.
VI.

При спазване на следните условия:

1. Добивът на подземното богатство да започне, след съгласуване от МИЕТ на
цялостен и годишен работни проекти за добив и първична преработка на
подземни богатства, като след изземването нарушените площи да бъдат
своевременно рекултивирани.
2. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и
храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци на
околните терени.
3. Да се разработи проект за рекултивация на засегнатите и увредени площи.
4. Да се извършва оросяване на работната площадка и технологичните пътища по
време на експлоатация на находището.
На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението
губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е
започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
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
Дата: 17.04.2013 г.

