
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 64 - 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 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 Кариера за добив на скланооблицовъчни материали – 

варовици от находище „Зидина” в землището на с. Средно градище, общ. Чирпан, което 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

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

зони 

с възложител “Хард Стоун” ЕООД, с. Чешнигирово, ул. „Олег Кошевой” 11. 

 

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 

скланооблицовъчни материали – варовици от находище „Зидина” в землището на с. 

Средно градище, общ. Чирпан. 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. С 

решение на Министерски съвет на Република България № 736/03.10.2011 г. е 

предоставена концесия за добив на подземни богатства скалнооблицовъчни материали 

от находище „Зидина”. Концесионната площ е разположена в землището на с. Средно 

градище, общ. Чирпан с размер 125,013 дка.  

Находището ще се разработва на четири етапа по открит кариерен способ на 46 

работни стъпала с височина 3 м. Изборът на технология за изпълнение на минните 

работи е основан на физико-механичните показатели на наплочените варовици. Избран 

е открития кариерен способ на добив, по изцяло механичен начин, без използване на 

взрив. Природните условия на находището, почти вертикалното наплочване и релефът 

на местносттта създават условия за прилагане на система за открита разработка с 

изземване на суровината отгоре надолу. Наклонът на скалния масив е до 50°, а минните 



работи ще се развиват перпендикулярно до косо на наклона. Схемата на разработване е 

съобразена с релефа, дебелината на откривката, местоположението на находището, 

основните системи и пукнатини в скалния масив и естествената наплоченост на 

материала. Избрана е система с широки забои за отделяне на плочите по посока на 

естествения наклон на наплочване. Дължините на забоите ще са от 50 до 250 м. 

Посоката на придвижване на кариерния фронт ще е от запад на изток и от север на юг. 

Кариерата ще се разработва на 46 работни стъпала. Височината на работното стъпало 

ще достига 3 м в зависимост от напукаността на скалния масив. Ъгълът на устойчивия 

откос зависи от конструкцията на борда, дебелината на откривката и височината на 

стъпалата. Ъгълът на естествения откос е 50°, а на устойчивия откос е 80°, като в 

старите кариерни гнезда достига до 90°. 

Добивът ще се извършва по следния технологичен ред: премахване на 

откривката с багер, разпукване на скалния масив с пробивна техника, ръчно отцепване 

на плочи с каменоделски инструменти, сортиране и опаковане на продукцията, 

транспорт и подготовка за реализация. Постепенното изземване на скалния масив ще се 

извършва чрез разкривни и добивни работи в долнището на всяка работна площадка до 

заложената проектна дълбочина, следвайки пространствените параметри на полезното 

изкопаемо. При достигане на максималната височина от 3 м ще се започва ново 

стъпало. При достигане на краен неработен фронт ще се оставя предпазна берма с 

ширина от 20% от височината на работното стъпало - при 3 м съответно 0.60 м. 

Постепенно с изземването на наплочените варовици ще се пристъпва към погасяване на 

геоложките запаси и оформяне на краен неработен контур на кариерата. 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. 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 открития кариерен добив по изцяло механичен начин без 

използване на пробивно взривни - работи ще има няколко неорганизирани източника на  

замърсяване на атмосферния въздух от товаренето и транспорта на готовата суровина, 

които ще се ограничени в рамките концесионната площ. 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. По време на експлоатацията на находището ще се 

образуват битови отпадъци от обслужващия персонал, които ще се депонират на 

определено от общ. Чирпан 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 „Зидина”, 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. 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 черни пътища за достъп в района.  

 

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 “Зидина” има договор за предоставяне на концесия от 30.01.2012г. като 

площта на находището е 98 944 кв.метра и включва имоти с № № 173002, 173003, 

173004 и 173005 с начин на трайно ползване „залесена територия” в землището на с. 

Средно градище, общ. Чирпан. Най - близкото населено място - с. Средно градище се 

намира на 400 м южно от концесионната площ, а останалите населени места в района 

са отдалечени на повече от 10 км. В тази връзка е направен изводът, че качеството и 

регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати. 

 

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 „Зидина” няма защитени природни територии, 

обявени по Закона за защитените територии. Това изключва възможността за 

въздействие на инвестиционното предложение върху тях.  

Инвестиционното предложение е разположено на територията на защитена зона 

от Европейската екологична мрежа Натура 2000 „Чирпански възвишения” с код BG 

0000628 предназначена за опазване на местообитанията. Разработването на находище 

„Зидина” за скално-облицовъчни материали – варовици ще става по открит - кариерен 

метод, без ПВР. То ще се разработва поетапно на (четири етапа). Разглежданият район, 

където ще се реализира инвестиционното предложение обхваща имоти с № № 173002, 

173003, 173004 и 173005 с начин на трайно ползване „залесена територия” в землището 

на с. Средно градище, общ. Чирпан. От извършената теренна проверка (констативен 

протокол № 000875/10.08.12г. и снимков материал) се установи, че върху част от 

имотите има разположена дървесна и храстова растителност, групирана в единични и 

групи дървета от видовете – космат дъб, глог, драка и представители от семейство 

житни. Установените дървета от космат дъб имат издънков произход и са смесени с 

други дървесни видове и не могат да бъдат отнесени към типичното местообитание – 

Източни гори от космат дъб с код 91АА, предмет на опазване в ЗЗ „Чирпански 

възвишения“. На определени места в имотите личи и скалистия релеф, както и липсата 

на повърхностен почвен слой. Не са констатирани други природни местообитания 

предмет на опазване в защитена зона „Чирпански възвишения” с код  BG0000628, 

описани в стандартния формуляр. Разработването на находище “Зидина” в землището 

на село Средно градище, община Чирпан, няма връзка с друго инвестиционно 

предложение. То е самостоятелно изграждаща се функционална производствена 

единица за скално-облицовъчни материали – варовици и няма връзка с други 

инвестиционни предложения. В радиус на 25 км няма предвидени други инвестиционни 



предложения. В тази връзка не се очаква значителен кумулативен ефект.  Ще се засегне 

минимална площ 0,001 % от защитена зона „Чирпански възвишения” с код  BG0000628, 

което е незначително. Рекултивацията на нарушените терени ще се извършва паралелно 

с добива, като след приключване на работата в даден участък, той ще бъде изцяло 

рекултивиран.  ИП не предполага значителни въздействие върху защитената зона, 

включително увреждане (унищожаване) на ключови елементи от нея.  

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. Средно градище, общ. Чирпан.  

 От становище с № КД-04-138/13.07.12 г. на Басейнова дирекция – гр. Пловдив е 

видно, че в близост до района на находище „Зидина“ има водоизточници за питейно – 

битово водоснабдяване, като само тръбния кладенец на с. Средно градище е по – 

близко до ИП, а тръбните кладенци на с. Изворово, с. Спасово и с. Рупките, общ. 

Чирпан се намират на по – отдалечено разстояние. В района няма учредени или в 

процедура на учредяване по Наредба № 3/16.10.200 г. санитарно-охранителни зони на 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални 

води. При избрания метод на добив без пробивно-взривни работи, чрез разпукване на 

скалния масив с пробивна техника и ръчно отцепване на плочи с каменоделски 

инструменти няма да окаже значимо негативно въздействие върху водите в района.   

  Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-397/16.07.2012 г., 

реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни 

негативни въздействия върху човешкото здраве. 

Находище „Зидина” е разположено в имоти с № № 173002, 173003, 173004 и 

173005 с начин на трайно ползване „залесена територия” в землището на с. Средно 

градище, общ. Чирпан.  Отстоянието от селото е около 0,400 км. 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 125,013 дка. и 

няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. 

Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно. 

Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на 

находище „Зидина” 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 Чирапн, кметството на с. 

Средно градище и засегнатото население чрез обява във вестник. 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 не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и 

храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци на 

околните терени.  

3. Да се разработи проект за рекултивация на засегнатите и увредени площи.  

4. След приключване на експлоатацията на кариерата, да се извърши техническа и 

биологична рекултивация. 

 

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 

 

14.08.2012 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


