Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 4 - 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 Концесия за доразработване на находище за строителни
материали – доломити „Дядово – Биндер“ в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора, което
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
с възложител “БИНДЕР“ АД, гр. Сливен, бул. „хаджи Димитър“ 41.
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 доразработване на находище за
строителни материали – доломити „Дядово – Биндер“ в землището на с. Дядово, общ. Нова
Загора. 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 „Дядово – Биндер“ през м. октомври
2011 год. на заседание на Министерски съвет е одобрена концесия и на 04.06.2012 г. е
подписан Концесионен договор с концедента, представляван от Министъра на икономиката,
енергетиката и туризма с размер на концесионната площ 127.625 дка, включваща площта на
утвърдените запаси на находището (123.577 дка) и необходимите площи за осъществяване на
дейностите по концесията.
Находището се разработва от 1970 година. Действащата промишлена площадка е
голяма, съоръжена със стационарна ТСИ, битова сграда, промишлен кантар, автомобилен
парк, административна сграда, паркинг Електрозахранването е от трафопост 20 кV.
В геоложко отношение проучваният район е изграден от палеозойски, триаски,
горнокредни, неогенски и кватернерни скални разновидности. Видът на полезното изкопаемо
е слабо варовити доломити. Седиментите затъват главно на юг-югоизток с преобладаващ
ъгъл на наклона около 300. Дебелина на полезното изкопаемо варира от 8,9 м до 58,3 м,
средно за находището - 26,5 м. Средната дебелина на запасите е 28,3 м, на ресурсите - 19,8 м.
Действуващата кариера е развита на 48,7 дка. Съобразно минно-технически условия е
приета транспортна система за експлоатация с прилагане на ПВР. Добивните работи се водят

по цялостен работен и годишни работни проекти в границите на находището. Изземането на
скалната суровина е валово. Разработката се извършва отгоре-надолу на хоризонти 240 м,
225 м, 212 м и 195 м. Изградена е стационарна ТСИ и асфалтова база, свързани с кариерата с
път с макадамова настилка с дължина 280 м. Монтирана е и мобилна ТСИ, която е с
капацитет до 300 т/час. Добивът и преработката на суровината се прави в следната
последователност:
 подготовка на взривното поле;
 пробивни работи;
 зареждане и взривяване;
 натоварване на взривената скална маса с багер и извозване с автотранспорт до ТСИ;
 преработка в ТСИ до трошен чакъл фракции 4-10 мм и 10-20мм, трошен пясък
фракция 0-4 мм и каменно брашно, общо около 70 000 мЗ/год.;
 производство на асфалтови смеси.
Най-високата абсолютна кота в контура на находището е 245,0 м, най-ниската 165,0 м
. Общата денивелация е 80,0 м.
Зададена е годишна производителност до 55 000 м3 за срока на концесията. При
установени 5 % технологични загуби при добива и преработката, общия обем за добив за
срока на концесията се равнява на 1 155 000 м3. Приета е поетапна последователност при
отработването на запасите на находището. Запасите от полезно изкопаемо са обособени в три
хоризонта, разпределени в средата на площта. При така оформената ситуация, за
приоритетно направление за развитие на добивните работи през периода на концесия се
очертава движение на добивният фронт по хоризонтите с посока от север на юг. Общия обем
на промишлени запаси в разработваните хоризонти Vo = 1 189 700 м3. За срока на концесията
ще бъдат разработени горните четири хоризонта със следните параметри:

хоризонт
Добивен хоризонт 225
Добивен хоризонт 212
Добивен хоризонт 195
Добивен хоризонт 180

площ S ср.
13,8 дка
18,5 дка
36,5 дка
12, 7 дка

Н ср.
10.0 м
13,0 м
17,0 м
15.0 м

V хор.
138 000 м3
240 500 м3
620 700 м3
190 500 м3

Както бе подчертано няма откривка, която технологично трябва да бъде отделена от
запасите полезно изкопаемо. При отработване на находището е възможно появата в
дълбочина на некондиционен материал, за който е предвидено изграждането на определена
за целта площадка. Друг материал, за който се изгражда депо е насипване на земни маси от
външни обекти, с които ще извърши техническата рекултивация на отработената площ на
находището. След това регулярно, съобразно графика за извършване на рекултивационните
работи от материали се изземват определени обеми, до пълната им ликвидация, като част от
насипаните материали с дебелина 0,5 м се оставят на терена. След съответна подготовка
площта се затревява и залесява с дървесни и храстови видове. 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 граничи с
изиставени кариери. В резултат на минно – добивната дейност в миналото в концесионната
площ, липсва дървесна растителност. Територията е под силното въздействие на
експлоатираните като кариери и производствени площадка съседни имоти. От средата на
миналия век в района са били разработени и действащи три кариери. Имайки предвид
разположението на концесионната площ в антропогенизиран район и отдалечеността му от
защитени зони по Натура 2000 не се очаква значителен кумулативен ефект. Най – близко

разположената защитена зона е „Свети Илийски възвишения“ с код BG 0000401 по
Директивата за местообитанията, която е разположена на около 700 м източно 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
естеството на релефа /открита височина/ и малкото на брой взривявания /до 4 броя/ през
годината, не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух. Запрашаването
на въздуха е локално и не се разпростира на повече от 80 - 120 м от терените на кариерата.
Най – близкото населено място – село Дядово, е на около 900 м източно по въздушна линия,
което е над обсега на праховото замърсяване на въздуха. За недопускане увреждане здравето
на работещите и влияние върху околната среда ще се извършва ежедневно оросяване с
технологична вода, която ще се осигури от собствен водоизточник, за който е издадено
Разрешително за водовземане от подземни води за водоснабдяване № 31530087/25.06.2009
година, издадено от Басейнова дирекция „ИБР” гр. Пловдив. По време на експлоатацията на
находището ще се образуват битови отпадъци от обслужващия персонал, които ще се
депонират на определено от общ. Нова Загора 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 „Дядово – Биндер”, 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 за при експлоатацията на находище „Бояново“.
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 "Дядово-Биндер" се намира на 850-900 м източно от село Дядово, община
Нова Загора. Отстои на 8 км южно от град Нова Загора и на 20 км северсевероизточно от
град Раднево. Обхваща най - западните, последни склонове на Светиилийските възвишения местността "Чилин дере". На запад находището граничи с изоставени кариери, земеделски
земи и Асфалтова база на "ПСК Тера Строй Инвест Сливен" АД град Сливен. На юг граничи
с находище "Дядово-Бомил" и изоставена кариера. На север находището е ограничено с
необработваеми земи - пасища от землището на село Дядово.
Координатите на характерните гранични точки на концесионната площ и находището,
са следните :
(координатна система 1970 г.)
№
№
1
1

Х
4634519,83

У
9467750,84

№
№
1
13

Х

У

4634070,89

9467767,99

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
1
10
1
11
1
12

4634502,00

9467842,00

4634455,96

9467860,74

4634418,45

9467905,00

4634414,14

9467932,06

4634279,40

9468009,04

4634194,27

9468054,55

4634039,48

9468062,53

4634044,91

9467980,35

4634048,51

9467949,59

4634079,18

9467893,04

4634093,82

9467822,27

1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
2
21
2
22
2
23

4634074,50

9467621,00

4634106,50

9467624,50

4634108,71

9467589,98

4634117,90

9467589,80

4634157,40

9467656,00

4634195,00

9467645,40

4634227,82

9467605,68

4634283,50

9467614,00

4634297,50

9467766,50

4634399,91

9467782,79

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 „Дядово – Биндер” 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 „Свети Илийски възвишения“ с код BG 0000401 по
Директивата за местообитанията, която е разположена на около 700 м източно от ИП. За
находище “Дядово – Биндер” има договор за предоставяне на концесия от 04.06.2012г. на
МИЕТ. В миналото концесионната площ е била разработвана като кариера, липсва дървесна
растителност, като без откривка са над 70 % от площта на находището. Територията е под
силното въздействие на експлоатираните като кариери и производствени площадка съседни
имоти. От средата на миналия век в района са били разработени и действащи три кариери. 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.
Дядово, общ. Нова Загора.
Съгласно становище на РЗИ гр. Сливен с изх. № ЗД-01-01-1319/11.12.2012 г.,
реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни
въздействия върху човешкото здраве и здравно – хигиенните аспекти на околната среда.
Находище "Дядово-Биндер" се намира на 850-900 м източно от село Дядово, община
Нова Загора. Отстои на 8 км южно от град Нова Загора и на 20 км северсевероизточно от
град Раднево. Генерирането на вибрации и емисии на вредни вещества във въздуха, ще бъде
локално и периодично, тъй като пробивно – взривните работи ще бъдат извършвани до 4
пъти годишно. Освен това е предвидено ежедневно оросяване с технологична вода, която ще
се осигури от собствен водоизточник, за който е издадено Разрешително за водовземане от
подземни води за водоснабдяване № 31530087/25.06.2009 година, издадено от Басейнова
дирекция „ИБР” гр. Пловдив. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде
краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.
Най – близкото водоснабдително съоръжение – хоризонтален дренаж „Радево“ за
питейно – битово водоснабдяване на селото, отстои на около 2 120 м. югоизточно от
находището. Съгласно геоложкия доклад и цялостния работен проект най – ниският добивен
хоризонт е 180 м, което е над нивото на подземните води. В площта на концесията няма
учредени санитарно – охранителни зони. Водоснабдителните съоръжения са извън обхвата
на въздействие от вибрации и възникналите сеизмични въздействия при взривяванията,
които ще се извършват до 4 пъти годишно не застрашават използваните съоръжения. От
извършеното хидроложко проучване е установено, че при експлоатацията на находището,
чрез пробивно взривни работи, няма да повлияе негативно върху подземните води и
водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване.
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 127.625 дка.
Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно.
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на
находище „Дядово – Биндер” 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 Нова Загора, кметството на с.
Дядово 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.
5. Да не се извършва добив извън площта на находище „Дядово – Биндер“ цитирана в
Договор за предоставяне на концесия от 04.06.2012 г.
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
28.01.2013 г.

