РЕШЕНИЕ №СЗ-78- ПР/2013
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 и
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 Разработване на находище за строителни материали (баластра)
„Шейново” в землището на с. Шейново, общ. Казанлък, което няма вероятност да окаже
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
с възложител “ИНЕРТ МАТ 51” ООД, гр. Николаево, ул. „Възраждане” № 6.
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 кариера за добив на
строителни материали (баластра) от находище „Шейново” в землището на с.
Шейново, общ. Казанлък. 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. Предвижда се добив на строителни материали (баластра)
за срок от 25 години в добивен участък с площ 235,397 дка. Полезното
изкопаемо в находище „Шейново” е баластра - млади кватернерни отложения с
пролувиално- делувиален характер тип наносни конуси. Баластрата
представлява песъкливо-чакълеста фракция със съотношение на двата
компонента 1:1. Достигнатата дебелина на полезното изкопаемо е до 10 м от
повърхността. Подложка не е достигната. Масивът е сух,благодарение високата
водопропускливост на баластрата, вода на терена не се задържа. Почвен слой
няма. Растителността е бедна, тревна, изсъхва късна пролет. Дървесни видове
няма.Разработването може да се осъществи на две стъпала с височина до 5 м
или на 10 м от повърхността. Изземването ще е валово, с багер, без пробивновзривни работи. Откривка е оскъдна. Тя ще се отстранява и насипва на депо в
границите на концесионната площ. Находището ще се разработва от найвисоките части на терена, на хоризонтални слоеве, в технологична

последователност. Предвиждат се и следните мерки за намаляване или
компенсиране на значителните отрицателни въздействия: оросяване, опазване
на околните терени от замърсяване и увреждане при експлоатацията на обекта;
планиране и извършване на необходимите рекултивационни работи, след
завършване на дейността (техническа и биологична рекултивация). 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
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. Община Казанлък е възложила изработването на Общ
устройствен план(ОУП) „Долината на Тракийските владетели” която включва и
землището на с. Шейново, но към настоящия момент ОУП не е одобрен и
влязъл в сила. Възложителя е предвидил мерки и условия във връзка с
разработвания ОУП. Всичко това изключва възможността от увеличаване на
въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или
т.нар. кумулиране с други предложения.



Експлоатацията на находището не води до отделяне и натрупване на
производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи
замърсени отпадъчни води. При добива на строителни материали (баластра)
ще има няколко неорганизирани източника на замърсяване на атмосферния
въздух в процеса на добивните работи, товаренето и транспорта на готовата
суровина. Запрашаването ще бъде в рамките на концесионната площ и имайки
предвид нейната площ, отдалечеността от населените места и предвиденото
оросяване, може да се направи извод, че замърсяването на въздуха ще бъде
локално и ще се разсейва бързо. По време на експлоатацията на находището
ще се образуват битови отпадъци от обслужващия персонал, които ще се
депонират на определено от общ. Казанлък 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 „Шейново”, дейността няма да доведе
до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за
тяхното третиране.



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 и процеса на
добивните работи. 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 извършване на подготвителните
работи в кариерата, при товарно - разтоварни работи, при свличане на
материал и др. 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 съществуващи вътрешнокариерни и чакълирани пътища.

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 „Шейново” попада в землището на с. Шейново, общ. Казанлък. Разположено е
на 1500 м. западно от главен път 1-5 Казанлък - Габрово и на същото разстояние
северозападно от с. Шейново. Намира се в северните части на Казанлъшкия гребен в
подножието на Стара планина. Теренът е равнинен, с лек наклон на юг. В югозападния му край
е разработена кариера на две нива с площ около 30 дка. В тази връзка е направен изводът, че
качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат
засегнати.
Находището се индивидуализира със следните координати на точките, описващи
външния контур на концесионната площ:
Г
ранична
точка №
1
2
3
4

X
4664440.000
4664700.000
4664030.000
4663920.000

Y
9406970.000
9407290.000
9407740.000
9407500.000

Ш. 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. В разглеждания район няма обявени защитени
територии обявени по Закона за защита на природата и приведени в
съответствие с изискванията на Закона за защитените територии, което
изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение
върху тях.
Площта на инвестиционното предложение е разположена в защитена зона
“Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 за опазване на местообитанията.
Изследвания район, където ще се развие бъдещата кариера, обхваща изцяло
равнинен терен без никаква дървесна и храстова растителност. Най-близките
горски площи са разположени по склоновете на Стара планина. Тревното
съобщество е с вторичен характер и е заело терен без хумусно покритие.
Вторичните тревни ценози са доминирани от представители на семейство
житни, като постепенно съставът им се обогатява и придобива характер на
съобщество от равнинните ксеротермни пасища. Срещат се садина
(Chrisopogon gryllus), ливадна тимотейка (Phleum pretense), ливадна власатка
(Festuca pretensis), обикновена ежова главица (Daktylis glomerata), средна
сълзица (Briza media), полски синап (Sinapis arvensis). Общо фитоценозата е
съставена от е съставена от широко разпространени и характерни за
равнинните и нископланински пасища видове. Сред тях няма защитени от ЗБР

видове. Установеният състав на фитоценозата изключва възможността за
наличие на местообитания, предмет на опазване в защитена зона “Централен
Балкан - буфер” с код BG0001493. Няма формирани хабитати, предмет на
опазване в защитената зона и включени в Приложение I на Директива
92/43/ЕЕС и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие. В този
смисъл инвестиционното предложение няма да причини загуби на площи от
подлежащи на защита местообитания. Концесионната площ и бъдещата
кариерната дейност не засягат ихтиофауната и други хидробионти в района.
От защитените видове площадката се обитава вероятно предимно от
каменарчета, сврачки, чучулиги и други пойни птици за които, съществуват
свързани с размножаването на вида екологични ниши. Като размножителен и
хранителен участък площта е непригодна за комплекса от водолюбиви видове
птици, както и за типично горските. Вероятно бъдещата кариерна дейност ще
засегне минимално дневните и нощни хищни птици, като временно но за
продължителен период от време — 25 години ще отнеме част от площи,
използвани като хранителна база. Концесионната площ от 235,397 дка не е
малка и ще окаже влияние при бъдещото й разработване върху
местообитанията или популациите на видовете в района, но то ще е
незначително и не пряко върху местообитания на видовете, предмет на защита
в зоната. Рекултивацията на нарушените терени ще се извършва паралелно с
добива, като след приключване на работата в единия участък, той ще бъде
изцяло рекултивиран. При това няма да се предизвика фрагментиране на
природни местообитания и популации на видове, сравнени със сегашното
състояние. Общо инвестиционното предложение ще засегне само 0,018 % от
площта на защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493. При
кариерната разработка разбира се никога не се разкрива цялата концесионна
площ. Необходими са площ за спомагателни дейности, така че засегнатата
територия ще е значително по-малка. С реализирането на ИП, не се очакват
значителни отрицателни последствия върху екологичната мрежа, която цели
дългосрочно опазване на биологичното разнообразие.


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 концесионна площ в землището на с. Шейново, общ. Казанлък.



Находище „Шейново” попада в землището на с. Шейново, общ. Казанлък.
Разположено е на 1500 м. западно от главен път 1-5 Казанлък - Габрово и на
същото разстояние северозападно от с. Шейново. Намира се в северните части
на Казанлъшкия гребен в подножието на Стара планина. 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 разглежданата площ, която е с площ 235,397
дка и няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг
план дейности. Община Казанлък е възложила изработването на Общ
устройствен план(ОУП) „Долината на Тракийските владетели” която включва и
землището на с. Шейново, но към настоящия момент ОУП не е одобрен и
влязъл в сила. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се
променя трайно. Продължителността на въздействието съвпада с
продължителността на експлоатация на находище „Шейново” и е напълно
обратимо. Ще бъде извършена необходимата рекултивация на засегната площ.



Въз основа на разгледаните характеристики на инвестиционното предложение
за разработване на кариера за добив на строителни материали (баластра) от
находище „Шейново” в землището на с. Шейново, общ. Казанлък,
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.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:
Инвеститорът е уведомил за намерението си община Казанлък, кметството на с.
Шейново и засегнатото население. В хода на процедурата е постъпило писмо с изх. №
248/30.09.2013г. от кмета на с. Шейново относно реализацията на предложението Основните
мотиви са свързани с невъзможност за преминаване и използване на пасищата и мерите от
местните животновъди и евентуалния бъдещ трафик. Внесените в РИОСВ предложения, както
и изразените мнения от населението са взети предвид при изготвяне на настоящето решение.
VI. При спазване на следните условия:

1. Да се оросява повърхността на кариерните пътища и добива на суровината, с цел
минимизиране на емисиите на прахови частици от повърхностите при
неблагоприятни метеорологични условия.
2. Схемата на транспортните маршрути по време на експлоатация на находището да
бъдат съгласувани с кметство Шейново.
3. Да се изготви проект за рекултивация, съгласно изискванията на Наредба № 26 за
рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи,
отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
4. Да не се извършва добив на суровини и да не се използват терени за други
съпътсващи дейности извън контура на концесинната площ.

5. Границите на концесионната площ да се обозначат с трайни знаци.
6. В случай, че при извършване на изкопните работи, бъдат разкрити находки с
качества на исторически, археологически или културни паметници, работата следва
да бъде незабавно прекратена и информирани компетентните органи по Закона за
паметниците на културата – община Казанлък и Историческия музей.
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.

НАНЧО ВИДЕВ
Директор на РИОСВ-Стара Загора
18.10.2013г.

