Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 30 - 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 представени становища от Регионална здравна инспекция гр.
Ямбол.
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 Добив на инертни материали от находище „Бояново“ в
местност „Кайряка“ в землището на с. Бояново, общ. Елхово, което няма вероятност
да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания,
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
с възложител “ПСФ Мостинженеринг“ АД, гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 16,
ет. 3.
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 добив на инертни материали от
находище „Бояново“ в местност „Кайряка“ в землището на с. Бояново, общ. Елхово.
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
„Бояново“ има разрешение за търсене и проучване на МОСВ № 95/19.06.2001 г.
Полезно изкопаемо от находище „Бояново” са триаски доломити от дребно до
едрозърнести, на места разсечени от калцитни прожилки, кавернозни. По произход
са диагенетични. Твърдост на скалите VІІ – VІІІ категория. Оценят се като
строителен материал. Находището е от масивен тип. Разработва се кариерно.
Отделянето - добива от масива става чрез пробивно – взривни работи.
Разработването на находището ще става по открит кариерен метод. Това
включва следните производствени процеси:
 Отбиване на скална маса от масива с пробивно взривни работи /ПВР/.
Откривката на полезното изкопаемо ще става с помощта на булдозер. По
информация от доклада за геоложки проучвания на находището, откривката

представлява тънък почвен слой, който на места липсва. Под него се намира слой от
изветряла скална маса с понижени механични качества Средната дебелина общо на
откривката е 1,12 м. Общия обем на откривката който предстои да се изземе за целия
срок на експлоатация на кариера „Бояново” е 6 944 м3. Депонирането на откривката
ще става в североизточната част на концесионната площ. Откривката на полезното
изкопаемо ще се извършва периодично и само върху полето за извършване на ПВР.
ПВР ще се възложат на фирма с правомощия за извършване на този вид дейност.
Мястото им ще се посочва от фирмата възложител, съгласно одобрен и съгласуван с
МИЕТ годишен работен проект.
 Товарене и транспорт на отбитата скална маса.
Товаренето ще се извършва с челен товарач. Транспортирането ще се
осъществява със самосвали „Краз“ или „Камаз” при едносменен режим на робота.
Разстоянието от мястото на взрива до приемния бункер на трошачната инсталация от
800 - 900 м.
 Претрошаване на отбитата скална маса.
Претрошаването на отбитата скална маса ще се осъществява с челюстна
трошачка 900/1200 където се оформя на размер до + 150 мм.
 Извозване на фракции до обектите с автосамосфали.
Източници на емисии от производствените процеси ще са:
- ПВР
- Товарене и транспорт
- Претрошаване
Общата използвана площ на инвестиционното предложение е 131 дка. Не
е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като находище
„Бояново“ съществува от 1983 г. Ще се ползва наличната инфраструктура. Не са
предвидени изкопни работи освен ПВР за добив и преработка на доломити.
Според действащия до момента технически проект работните нива са: през 10
метра, като на места се сдвояват до 20 метра. Към момента е разкрит само хоризонт
190. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното
предложение не са големи и реализацията му ще окаже незначително въздействие
върху околната среда.
Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение има
връзка със съществуващото находище „Бояново 2“. За него е проведена процедура
по глава VI от ЗООС и е предоставена концесия за добив на подземни богатства –
строителни материали – доломити и варовици. Находищата са разположени в ниско
продуктивни земи с категория на земята при неполивни условия от 7 – 10. Имайки
предвид разположението на концесионната площ в ниско продуктивни и
необработваеми земи с липса на почвен слой и отдалечеността му от защитени зони
по Натура 2000 кумулативен ефект на се очаква. Най – близко разположената
защитена зона е „река Тунджа 2“ с код BG 0000195 по Директивата за
местообитанията, която е разположена на около 2,5 км западно от ИП.
Експлоатацията на находището не води до отделяне и натрупване на
производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени
отпадъчни води. Поради разположението на находището на открит терен в
североизточните склонове, което улеснява проветряването от често духащия
североизточен вятър и малкото на брой взривявания /2- 3/ през годината, не се
очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух. 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. Сондажната апаратура е снабдена с необходимите

прахоуловители, като са предвидени и водоноски за оросяване на трасето за
транспорт на материала и оросителна система при претрошаването. По време на
експлоатацията на находището ще се образуват битови отпадъци от обслужващия
персонал, които ще се депонират на определено от общ. Елхово 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 разработването на находище „Бояново”, 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 експлоатацията на находището в
рамките на кариерата за работещите при работа с машините и при пробивно –
взривните работи. 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 комуникации използвани при експлоатацията на
находището.
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 „Бояново“ се намира в землището на с. Бояново, местност
„Кайряка”, общ. Елхово, обл. Ямбол. До общински център Елхово разстоянието е
около 20 км., а до областния гр. Ямбол е на 25 км. Находището попада на изток от
първокласния път Елхово – Ямбол на около 2,5 км. по долината на „Дереорман“,
северно от с. Бояново. Подхода от първокласния път до него се осъществява по
асфалтов път. До находището има асфалтов път, електроповод и в близост е
разположена ж.п. гара. Земята е общински фонд по силата на влезлия в сила план за
земеразделяне – голина, пасище с храсти, десета категория.
В тази връзка е направен изводът, че качеството и регенеративните
способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
Концесионната площ се индивидуализира със следните координатни точки:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

точка номер
C76
C34
C44
C45
C4
C68
C10
C39
C1

X
4617535.5
4617587.9
4617497.0
4617433.0
4617229.9
4617190.4
4617079.9
4617189.0
4617384.5

Y
9516643.4
9516838.5
9516997.1
9517124.1
9517215.9
9517290.9
9517124.9
9517088.9
9516727.9

10

4617415.0

9516714.0

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 „Бояново” 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 „Река Тунджа 2“ с
код BG 0000195 по Директивата за местообитанията, която е разположена на около
2,5 км западно от ИП. Разработването на находището за доломити и варовици
“Бояново” в землището на село Бояново, община Елхово е в непосредствена близост
до находище „Бояново 2”, за което е сключен договор за концесия. В площта на
находището е провеждана минно – добивна дейност повече от 20 г., от която се е
образувала кариера с оформени забои и изградени временни пътища. Общата площ на
находището е 131 дка, като ще се използва наличната инфраструктура, не е
необходимо обособяване на нова такава. Ще се работи по изготвени проекти върху
проучени и доказани запаси на основание доклади за ГПР в находището през 2002 г.
във връзка с разрешение № 95/19.06.2001г. на МОСВ. Най-близкото гнездо на хищни
птици по информация на БДЗП, отстои на около 4 км на север от находището в
съседното землище на с. Каравелово. ИП не предполага значително въздействие
върху констатираните видовете птици, поради достатъчната отдалеченост. Площта в
съседство на находище „Бояново” е взета на концесия и е оформена като отделен
проект – находище „Бояново – 2”. Двете кариери ще работят в непосредствен контакт
и взаимозависимост. Кумулативен ефект не се очаква – не се засягат и в близост
липсват елементи от защитените зони по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР). Находището е извън границите на защитени зони от мрежата
Натура 2000 и е на достатъчно разстояние от тях (2,5 км) 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. 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. Бояново, общ. Елхово.

От становище с № КД-04-113/09.04.13 г. на Басейнова дирекция – гр. Пловдив е
видно, че инвестиционното предложение се отнася към подземно водно тяло
BG3G000000N014 – Порови води в Неоген – Ямбол – Елхово. От изготвената
хидроложка характеристика в района на находището е направено следното
заключение: въздействието върху подземните води и водоизточници за питейно –
битово водоснабдяване при с. Бояново, може да се каже, че експлоатацията на
находище „Бояново“ няма да окаже влияние на подземните води и няма да се отрази
върху тяхното качество и затова степента на въздействие върху подземните води в
района може да се оцени като незначителна.
Съгласно становище на РЗИ гр. Ямбол с изх. № КД-03-884/27.03.2013 г.,
реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни
негативни въздействия върху човешкото здраве и здравно – хигиенните аспекти на
околната среда.
Находище „Бояново“ се намира в землището на с. Бояново, местност
„Кайряка”, общ. Елхово. Находището попада на изток от първокласния път Елхово –
Ямбол на около 2,5 км. по долината на „Дереорман“, северно от с. Бояново.
Генерирането на вибрации и емисии на вредни вещества във въздуха, ще бъде
локално и периодично, тъй като пробивно – взривните работи ще бъдат извършвани
2-3 пъти годишно. Освен това са предвидени водоноски за оросяване на трасето за
транспорт на материала и оросителна система при претрошаването. 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
131 дка.,. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя
трайно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на
експлоатация на находище „Бояново” 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 Елхово, кметството на с.
Бояново 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 се разработи проект за рекултивация на засегнатите и увредени площи.
3. След приключване на експлоатацията на кариерата, да се извърши техническа и
биологична рекултивация.
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.
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
15.04.2013 г.

