
РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ОС/ 2014 г. 

за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие 

 

На основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.8, т.2 и 

чл.18, ал.1 от Наредбата 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 (ДВ,бр.73/2007г.), изм. ДВ. бр.81 

от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г. бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 

30.11.2012 г. и представена писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от 

Наредбата (вх.№1396/17.04.2014г.) 

 

Р Е Ш И Х 

 

Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Цялостен 

работен проект за добив и първична преработка на мергелни глини от кариера „Блатец” 

в землището на с. Блатец, общ. Сливен, попадащо в защитена зона “Гребенец” с код 

BG0000420 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което 

прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

защитената зона.   

с възложител: „Керам Инвест” АД, град Сливен, ул. „Самуиловско шосе”, 

Промишлена зона. 

характеристика на инвестиционното предложение: ИП предвижда добив и първична 

преработка на мергелни глини от кариера „Блатец” в землището на с. Блатец, общ. 

Сливен, за производство на строителни керамични глинени блокове. С 

вх.№1396/17.04.2014г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило уведомление за ИП по 

чл.10, ал.1 с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 - информация и документ за платена 

такса съгласно 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).  

 

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии (ЗЗТ). 

 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за 

биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от (Наредбата). Тъй като за него има 

издадено Решение по оценка въздействието върху околната среда №24-7/13.04.1998г. от 

РИОСВ – Стара Загора, то попада в хипотезата на §4, ал.3 във връзка с ал.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за ОС и подлежи на процедурата 

по оценка на съвместимост (ОС).  

 

 

 

 

 

Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите 

на  защитена зона: 

 

“Гребенец” с код BG0000420 за опазване на типовете природни местообитания, 

посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и опазване 



на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение 

№ 2 от ЗБР; 

 

 

МОТИВИ: 

 

1. За инвестиционното предложение, инвеститора има сключен договор от 

20.01.2010г. за предоставяне на концесия за добив на строителни материали от 

находище "Блатец", община Сливен, област Сливен. 

 

2. Концесията за добив е предоставена от МРРБ, съгласно чл.2, ал.1, т.5 от Закона 

за подземните богатства (ЗПБ) със срок от 25г. в размер на 179 дка. 

 

3. Кариерата в находище „Блатец” се експлоатира от „Керамик” ЕООД, гр. Сливен 

от 1986г. Добивът на подземно богатство се е извършвал и се извършва в 

контура на находището. От извършените до сега проверки не са установени 

нарушения. 

 

4. Не се предвиждат строителни дейности на обекта, няма необходимост от 

изграждането на нови съоръжения. Не е необходимо изграждане на пътна 

инфраструктура, ще се използват съществуващите пътища.  

 

5. В рамките на находището съществуват стари и разработени кариерни гнезда. 

Теренът е силно каменист, на места ерозиран и изключително беден на 

биологично разнообразие. Земята е необработваема и нелесопригодна. Почти 

липсва хумусен слой. 

 

6. Формираната фитоценоза има вторичен характер, а сукцесията е резултат и на 

действието на ветровата и водна ерозия.   

 

7. На площта на находището липсват 6210 * Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания 

на орхидеи) Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous 

substrates (Festuco Brometalia) (*important orchid sites), 62A0 Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества Eastern sub-mediterranean dry 

grasslands (Scorzoneratalia villosae), включени в предмета на опазване на 

защитена зона „Гребенец” с код BG0000420. 

 

8. Не се очакват прояви на кумулативен ефект, тъй като в близост, няма други 

действащи кариери или мащабни инвестиционни предложения.  

 

9. Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното 

предложение, не се очаква фрагментиране на природните местообитания и 

местообитанията на видовете животни предмет на опазване в зоните. 

 

 

 

 

 

 



 

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на 

предвиденото за изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на 

необходимата инфраструктура; срок през който инвеститора предвижда да извърши 

строителството; обстоятелствата, че няма да бъдат използвани невъзобновими 

природни ресурси, като и липсата на генерирани отпадъци и емисии, отнесени към 

процента на засягане от територията на защитените зони, налагат обоснования извод, 

че „Цялостен работен проект за добив и първична преработка на мергелни глини 

от кариера „Блатец” в землището на с. Блатец, общ. Сливен, попадащо в 

защитена зона “Гребенец” с код BG0000420 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, че няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.     

 

 

 

УСЛОВИЯ: 

 

 Инвестиционното предложение може да бъде реализирано при следните 

условия: 

 

 

1. Да не се допуска депониране на земни и скални маси, извън границите на 

концесионната площ. 

 

     

 

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 Стара Загора в срок 

до 14 дни от настъпване на изменението. 

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на 

околната среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

07.05.2014г. 

 

МАРИЯ ХРИСТОВА 

Директор на РИОСВ – Стара Загора 
 


