
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 63 - ПР/2012 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. 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 представени становища от Регионална 

здравна инспекция гр. Стара Загора. 
 

Р Е Ш И Х 

 

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда и оценка за 

съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  

инвестиционно предложение Разработване на находище на строителни материали – 

варовици „Памуклука” в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора, което има 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитените зони. 

възложител ЕТ „Петко Петков”, с. Старозагорски бани, ул. „Градинска” № 15. 

 

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 на 

строителни материали – варовици „Памуклука” в землището на с. Сулица, общ. 

Стара 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.  

 Предвижда се добивът да се реализира върху площ от 47,279 дка. Заявената за 

концесия площ е 51,8 дка. Контура на запасите и контура на концесионната площ 

съвпадат с изключение на централната южна част. За инфраструктура се иска 

допълнителна площ от 4,6 дка, които представляват стара кариера, където ще се 

депонира почвения слой (откривката). Технологията на разработване е класическа  

- открит-кариерен добив  и включва: 

 Премахване на откривката  в приповърхностния слой: 

   Дебелината на откривката в находище “Памуклука” изчислена на 0,30 м и 

е в два блока – номера 2 и 3 върху площ от 37977 м
2
. Блок № 1 няма откривка. 

Общият и обем е 11398 м
3
. Изземването и ще става поетапно – година за година. 



Съхранението и ще става на депо за откривка. Впоследствие тя ще се използва за 

рекултивация след десетата година. 

Изземване на полезното изкопаемо – варовиците от повърхността до кота 530 ще 

се изземват, чрез пробивно взривни работи. Това ще става на четири хоризонта. 

Първия хоризонт е на ниво 560, втория на 550, третия на 540 и последния на 530. 

Височината на хоризонтите е по 10 м. 

Товарене на варовиците на автосамосвали и извозването им до ТСИ. Тя ще е 

разположена извън площта на запасите и концесията – южно от находището. 

На промишлената площадка – на концесионната площ, ще се извършва само 

добив и товарене на полезното изкопаемо. 

Транспортното разстояние за извозване на откривката е до 300 м, а за варовиците 

до ТСИ до 1000 метра. 

 Площта на находището е 47279 м
2
 . 

 Заложен е годишен добив от 30000 м
3
 

 Обемното тегло на  варовиците  е 2,6 т/м
3
. 

 Това означава, че ще се добиват около 78000 т. плътна минна маса. 

 Дебелината на полезното изкопаемо е средно 15,83 м. 

Годишният добив ще се обезпечава от максимална площ 10 дка, която след 

изземването на запасите може да се рекултивира. 

Добивът ще бъде реализиран в утвърдените запаси за 35 години. В тази връзка е 

направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение не са 

малки и реализацията му има вероятност да окаже 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. Всичко това изключва възможността от увеличаване на 

въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. 

кумулиране с други предложения. 

 Разработването на находището ще се извършва по открит – кариерен метод с 

ПВР, което може да доведе до повишаване нивата на шум, вибрации и вредни 

емисии. Имайки предвид близостта на с. Сулица отстоящо на около 450 м от 

находището е възможно превишаване нормалните стойности на горецитираните 

показатели. 

 Съгласно писмо на Басейнова дирекция – гр. Пловдив с изх. № КД-04-25/15.05.12 

г. по голямата част /северната/ на находището попада в пояс II, а по – малката 

/южна/ част попада в пояс III на зона за хидроложка и санитарна охрана на 

находище на термоминерални води „Старозагорски минерални бани”. Съгласно 

раздел III, т. 1.2 на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски 

район, подземно водно тяло BG3G00000Pt044 – Пукнатинни води – Западно – и 

централнобалкански масив е определено, като питейно незащитено подземно 

водно тяло. В близост до ИП са разположени водовземните съоръжения на 

находище на минерална вода, изключителна държавна собственост 

„Старозагорски минерални бани”. В близост се намират и водоизточници за 

питейно – битово водоснабдяване в землищата на с. Сулица и с. Остра могила, 

общ. Стара Загора. Във връзка с гореизложеното към доклада за ОВОС е 

необходимо да се  извърши и задълбочена хидрогеоложка характеристика 

(хидрогеоложки доклад) в района на находище „Памуклука” (хидрогеоложки 

параметри, определящи динамиката на подземните води), за да се изясни 

влиянието на експлоатацията на находището върху подземните води и по 



конкретно върху водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване и района 

на находище на термоминерални води „Старозагорски минерални бани”. 

 Инвестиционното предложение за разработване на находище на строителни 

материали – варовици „Памуклука” е свързано с използване на невъзбновими 

природни ресурси, което ще доведе до трайни невъзстановими физически 

промени в района.  

 Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до замърсяване и 

дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще 

предизвика натоварване и дискомфорт на околната среда при експлоатацията, 

свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните 

машини и транспортните средства. 

 

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: 

 

 Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в землището на село 

Сулица, общ. Стара Загора. Находището отстои на около 1000 м северно от 

третокласен път с. Старозагорски бани – с. Лозен. До общинския център гр. Стара 

Загора по права линия разстоянието е около 15 км. От село Сулица находище 

“Памуклука” отстои на около 450 м западно. Концесионната площ се 

индивидуализира със следните координати: 

 

№ X Y 

1 4 634 894,1 9 421 373,8 

2 4 635 046,4 9 421 539,9 

3 4 635 080,0 9 421 690,0 

4 4 635 021,7 9 421 716,7 

5 4 635 001,6 9 421 726,5 

6 4 634 937,2 9 421 693,7 

7 4 634 787,0 9 421 415,9 

 

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

 

 Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

Теренът, предвиден за изграждане на находище за строителни материали – 

варовици – “Памуклука” в землището на с. Сулица, община Стара Загора, не 

попада в границите на защитени зони по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР), като най-близкоразположената защитена зона е „Чирпански 

възвишения” с код BG0000628 за опазване на природните месообитания, 

включена в списъка от защитени зони, която е разположена на около 2 км на юг. 

Инвестиционното предложение за “Разработване на находище за строителни 

материали – варовици – “Памуклука” в землището на с. Сулица, общ. Стара 

Загора, област Стара Загора, подлежи на процедура по оценка за съвместимостта, 

съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от 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/ (ДВ, бр.73/2007 г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. 

ДВ, бр.3 от 11.01.2011 г. След преглед на представената документация и на 



основание чл. 40, ал.3 и 4 от горецитираната Наредбата, преценката за 

вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното 

предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет 

на опазване в защитените зони, поради следните мотиви: 

1. Находище “Памуклука” е проучено съгласно разрешение № 351/06.08.2004 г. и 

договор от 06.08.2004 г. на МОСВ.  

2. Разработването на находището за варовици “Памуклука”, землището на село 

Сулица, община Стара Загора, няма връзка с друго инвестиционно предложение. 

То е самостоятелно изграждаща се функционална производствена единица за 

строителни материали и няма връзка с други инвестиционни предложения. 

3. 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.  

 

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 строителството и 

експлоатацията на инвестиционно предложение е локален, но съществува 

обективна вероятност за трайно завишени нива на шум, вибрации и прах по време 

на експлоатацията, трайно увреждане на терена (за срок от 35 год.) до 

извършването на техническа и биологична рекултивация и трайно нарушаване на 

съществуващия и характерен ландшафт. 

 Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-304/26.06.2012 г., 

реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни 

негативни въздействия върху човешкото здраве. 

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република 

България. 

 Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се 

променя трайно. Въздействието, в резултат на експлоатацията на 

инвестиционното предложение, ще бъде продължително, с голяма честота и 

необратимо. 

 По - голямата част /северната/ на находището попада в пояс II, а по – малката 

/южна/ част попада в пояс III на зона за хидроложка и санитарна охрана на 

находище на термоминерални води „Старозагорски минерални бани”. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 

 Инвеститорът е уведомил за намерението си община Тунджа, кметството на с. 

Бояджик и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по 

законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение. 

 



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 

 

08.08.2012 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


