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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се извършва на 

инвестиционно предложение „Разработване на находище на строителни материали – 

пясъци и чакъли – „Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община 

Казанлък, Област Стара Загора“. Възложител на инвестиционното предложение е 

„ТРОН“ ЕООД. 

 

Настоящият доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) 

представлява допълнен и преработен вариант, в съответствие с констатираните непълноти 

и неточности при прегледа на първоначалния вариант на доклада от компетентния орган 

РИОСВ Стара Загора с Изх.№КОС-01-345/03.11.2016г. – Приложение №1. 

 

В съответствие с чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

възложителят е представил на компетентния орган – Регионална инспекция по околна 

среда и водите (РИОСВ) Стара Загора, информиране за инвестиционнто си предложение 

„Разработване на находище на строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта“, 

в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора“, 

придружено с информация по чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на ОВОС. В отговор с Изх. №КОС-01-345/05.10.2015г. (Приложение №1) 

РИОСВ – Стара Загора уведомява: 

I. По отношение прилагане разпоредбите на Глава Шеста от Закона за опазване на 

околната среда: 

 Във връзка с прилагане разпоредбите на Раздел III, Глава Шеста от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(Наредбата за ОВОС), Ви уведомяваме, че инвестиционното предложение е 

включено в Приложение №1 – т.34 „Открит добив в кариери и рудници на 

суровини при площ над 25 хектара“ към чл.81, ал.1, т.1 от ЗООС. За тези 

инвестиционни предложения задължително се извършва ОВОС. 

 Компетентният орган за вземане на решение е Директора на РИОСВ съгласно 

чл.93, ал.3 от ЗООС; 

 Следващите действия, които възложителят трябва да предприеме са: 

 Да осигури изработване на задание за обхвата и съдържание на ОВОС според 

изискванията на чл.95, ал.2 от ЗООС. Заданието за обхвата на ОВОС трябва 

да отговаря по съдържание на чл.10, ал.3 от Наредбата за ОВОС. 

Инвеститорът изготвя справка за извършените консултации и за мотивите 

за приетите и не приетите бележки и препоръки. След провеждането на 

консултациите инвеститорът възлага изготвянето на доклад за ОВОС в 

съответствие със заданието по чл.10, ал.3 от Наредбата за ОВОС и 

изискванията на чл. 96, ал.1 от ЗООС. 

 Да се проведат консултации по заданието с компетентните органи по околна 

среда - РИОСВ-Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район 

- гр. Пловдив, РЗИ-Стара Загора, ВиК-Стара Загора, НИНКН, РИМ-Стара 

Загора, НПО и с други специализирани ведомства и обществеността. 

 Да възложи изготвянето на доклад за ОВОС (въз основа на заданието, по 

което са проведени консултации) на колектив от експерти с ръководител 

съгласно чл.83 на ЗООС; 

 ДОВОС да бъде съобразен с изискванията на Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район – писмо с Изх. №КД-04-27/28.08.2015г. 
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II. По отношение на разпоредбите на глава седма от Закона за опазване на околната 

среда. 

Откритият добив в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара и 

съпътстващите го дейности и съоръжения е извън обхвата на Приложение №4 на 

ЗООС към чл.117, ал.1 и за реализация на инвестиционното предложение не е 

необходимо издаване на комплексно разрешително. 

III. По отношение прилагане разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата 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 за ОС, ДВ бр.73/2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр.94/2012г./ 

и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на 

опазване на защитените зони, което по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона 

за биологичното разнообразие, се извършва чрез процедурата по Глава Шеста от 

ЗООС. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не 

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

Съгласно представената информация и след извършената проверка се установи, че 

територията предвидена за добивни работи засяга защитена зона. Площадката 

попада в границите на защитена зона по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР) „Река Тунджа 1“ с код BG0000192. 

След преглед на представената документация и на основание чл.39, ал.5, 6 и 7 от 

горецитираната Наредба, Преценката за вероятната степен на отрицателно 

въздействие е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона и следва да се 

извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху 

защитената зона, тъй като: 

 Инвестиционното предложение ще се реализира на терен с площ от 378дка, 

която е разположена в границите на защитена зона „Река Тунджа 1“ с код 

BG0000192 за опазване на природните местообитания и видове; 

 Очакват се негативни въздействия по време на строителството и 

експлоатацията на кариерата, свързани с шум и безпокойство на защитени 

видове, населяващи защитената зона; 

 Концесионната площ граничи със земеделски земи и земи, които за момента не 

са застроени. Вероятно е присъствието на защитени видове и техни 

местообитания, именно в тези земеделски територии, кореспондиращи с 

терена предвиден за добив на строителни материали; 

 Предвиденият терен евентуално може да се използва от различни животински 

видове, като хранителни, гнездови местообитания и места за почивка и 

размножаване. Фактора безпокойство трябва да бъде разгледан и разискван. 

На основание на гореизложеното и съгласно чл.34, ал.1 от горецитираната Наредба, в 

доклада по ОВОС, като отделно приложение, следва да се включи оценка за степента на 

въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Оценката 

трябва да бъде възложена на експерти, отговарящи на изискванията на чл.9, ал.1 от 

Наредбата. 

Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата, като е 

необходимо да включва: 

 Описание на местообитанията, популациите и местообитанията на видовете, 

предмет на опазване в защитената зано „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 за 
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опазване на природните местообитания и видове, в областта на въздействие 

на обекта; 

 Определяне същността и степента на очакваното въздействие от 

реализацията и експлоатацията на обекта върху местообитанията и 

популации на видове, предмет на опазване в района на защитените зони; 

 Анализ на въздействието (пряко и косвено) на инвестиционното предложение 

върху целостта, структурата и функциите на защитените зони; 

 Описание и оценка на съществуващи обекти и планове, програми, проекти или 

инвестиционни предложения, които в комбинация с конкретното 

инвестиционно предлажение могат да окажат неблагоприятно въздействие 

върху защитените зони; 

 Смекчаващи и възстановителни мерки с оглед природозащитните цели на 

защитените зони; 

 Мониторинг на флората и фауната в района на ИП. 

При определянето на степента на въздействие на обекта да бъдат използвани 

количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на 

местообитания (площ) и видове (численост и плътност на популациите), предмет на 

опазване в защитената зона. Тези оценки трябва да бъдат разгледани в контекстна на 

представеността на местообитанието/вида в дадената защитена зона по отделно и в 

мрежата от защитени зони като цяло. 

 

Съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 

едновременно с уведомяването на компетентния орган, Възложителят е информирал 

обществеността чрез Кметство с.Кънчево (Вх.№1/24.01.2014г.), Кметство с.Черганово 

(Вх.№08/24.01.2014г.), Община Казанлък (Вх.№68-543-1/24.01.2014г.), както и с 

публикация във вестник “Долина” от петък, 24.01.2014г. (Приложение №1). 

В хода на процедурата са проведени консултации още с Регионален исторически музей – 

Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив и „ВиК“ ЕООД 

-  Стара Загора, в следствие на което са получени: 

 РИМ Стара Загора – Изх.№464/27.08.2013г.; 

 БДИБР Пловдив – Изх.№КД-04-27/28.08.2015г.; 

 „ВиК“ ЕООД Стара Загора – Изх.№ЦУ-647/20.07.2015г. 

 

Съгласно указанията, дадени от РИОСВ Стара Загора с Изх. № КОС-01-345/05.10.2015г., 

Възложителят изготвя задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада за 

ОВОС, в съответствие с изискванията на чл.10, ал.3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/. 

Разработеното задание е представено за становище на РИОСВ – Стара Загора 

(Вх.№345/17.02.2016г.), БДИБР-Пловдив (Вх.№КД-04-67/17.02.2016г.), РЗИ-Стара Загора 

(Вх.№ВП-ЗК-64/17.02.2016г.), „ВиК“ ЕООД – Стара Загора (Вх.№ЦУ-543/17.02.2016г.), 

Национален институт за недвижимо културно наследство (Вх.№7000-418/17.02.2016г.), 

Регионален исторически музей-Стара Загора (Вх.№68/17.02.2016г.), Община Казанлък 

(Вх.№68-543-1/18.02.2016г.), Кметство с.Кънчево (Вх.№8/17.02.2016г.) и Кметство 

с.Черганово (Вх.№18/18.02.2016г.). Направена е консултация и с неправтелствена 

организация – „Екофорум за природата“ – гр. Пловдив. 

 

В следствие на горното, са получени становища от следните ведомства: 

 РИОСВ – Стара Загора с Изх.№КОС-01-345/22.03.2016г. 

 БДИБР – Пловдив с Изх.№ КД-04-67/09.03.2016г.; 

 РЗИ – Стара Загора с Изх.№ ВП-ЗК-64/08.03.2016г.; 
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 „ВиК“ ЕООД – Стара Загора с Изх.№ЦУ-629/26.02.2016г.; 

 НИНКН с Изх.№7000-418/19.02.2016г.; 

 РИМ – Стара Загора с Изх.№73/19.02.2016г.; 

 Кметство с.Кънчево с Изх.№9/24.02.2016г.; 

 Кметство с.Черганово с Изх.№23/25.02.2016г; 

 Екофорум за природата – гр.Пловдив от 22.03.2016г. 

 

Към датата на приключване на настоящия доклад не е получен отговор от Община 

Казанлък. 

 

Дадените препоръки от компетентния орган по околна среда, както и всички становища и 

предложения получени от други организации и засегнатата общественост, с които са 

проведени консултации по обхвата и съдържанието на ОВОС, са отразени и дискутирани 

в настоящия доклад. В Приложение №1 е представена справка за извършените 

консултации. 

 

Целта на настоящия доклад е: 

 Да опише подробно инвестиционното намерение за разработване на находището 

в неговата цялостност; 

 Да опише и анализира състоянието на компонентите на околната среда 

(атмосферен въздух, води, почва, земни недра, ландшафт, природни обекти, 

минерално разнообразие, биологично разнообразие и неговите елементи), 

факторите, които замърсяват или увреждат околната среда (естествени и 

антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци, рискови енергийни 

източници – шум, вибрации, радиации и генетично модифицирани организми) и 

културно и материално наследство; 

 Да опише, анализира и оцени предполагаемите въздействия върху населението и 

околната среда в резултат на реализацията на инвестиционното предложение, 

ползването на природните ресурси в резултат на цялостното разработване на 

находището, включително и довеждащата инфраструктура и спомагателни 

дейности; 

 Да опише всички емисии на вредни вещества при нормална експлоатация и при 

извънредни ситуации; генерирането на отпадъците и създаването на дискомфорт; 

 Да предложи мерки, предвидени да предотвратят, намалят или където е 

възможно да прекратят значителни вредни въздействия върху околната среда. 

 

Настоящия ДОВОС е разработен от колектив експерти, които отговарят на изискванията, 

поставени с чл.83 от ЗООС. Съгласно тези изисквания, към доклада са приложени: 

 списък на авторския колектив, изработил ДОВОС, в който всеки експерт 

удостоверява с подпис разработените от него раздели на доклада; 

 писмени декларации на експертите, с които декларират своята независимост 

(Приложение №2); 

  копия на дипломите на експертите, притежаващи образователно-

квалификационна степен магистър (Приложение №2). 

 

Така оформен, разработения доклад е представен за съгласуване на компетентния орган за 

вземане на решение – РИОСВ Стара Загора. С Изх.№КОС-01-345/03.11.2016г., 

(Приложение №1), РИОСВ Стара Загора изразява следното становище: 

Представеният в Регионалната инспекция по околната среда и водите Стара Загора 

Доклад за ОВОС за „Разработване на находище за строителни материали – пясъци и 
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чакъли – „Мечта”, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област 

Стара Загора” има отрицателна оценка, съгласно чл.14, ал.4 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Представената информация е непълна, неясна със съществени пропуски. 

При извършване на консултации с Басейнова дирекция Източнобеломорски район 

гр.Пловдив на основание чл.14, ал.11 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

ОВОС при преглед на представената информация са констатирани следните пропуски 

по отношение на повърхностните води, съгласно становище с Изх.№КД-04-

459/13.10.2016г., (Приложение №1): 

 В ДОВОС не е представена информация за наличието или не на воден обект по 

смисълана Закона за водите (ЗВ), изискана със становище на Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район гр.Пловдив с Изх.№КД-04-67/09.03.2016г., споменава се 

само воден обект – речното корито на река Тунджа , по отношение на риби. 

Съгласно §1, ал.1, т.34 от допълнителните разпоредби от ЗВ, определението за 

„воден обект” е с по-голям обхват от „речно корито” и във водния обект се 

включват и „принадлежащи земи на реки” съгласно §1, ал.1,т.27 от Др на ЗВ. В 

ДОВОС да се спазят разпоредбите на чл.143 от ЗВ, съгласно  поставено условие 

на БД ИБР гр.Пловдив. 

 

Въз основа на изложеното и на основание чл.14, ал.4 и чл.15, ал.2 от Наредбата за 

ОВОС, докладът за ОВОС е върнат за допълване съгласно посочените пропуски и 

неточности. Указан е срок от три месеца за внасяне на допълнената документация по 

ОВОС. 

 

Всички непълноти и неточности, посочени в Изх. № КОС-01-345/03.11.2016г. на 

РИОСВ Стара Загора и Изх. № КД-04-459/13.10.2016г. на БД ИБР гр.Пловдив са 

приети и отразени в настоящия доклад за ОВОС.  

 

В тази връзка е възложено и изготвено Предпроектно хидроложко проучване на обект: 

„Разработване на находище на строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта”, в 

землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора”, 

представено като отделно приложение към ДОВОС. Целта на разработката е да се 

определят крайбрежните заливаеми ивици при средни водни нива в участъци, граничещи 

с изчислените запаси, разположени край реката. 

 

1. Анотация на инвестиционното предложение за разработване на находището и 

предвижданите допълнителни технологични процеси 

С Разрешение №191/23.02.2012г. и Договор с МИЕТ от 17.08.2012г. „ТРОН“ ЕООД 

получава право да извърши проучване на полезни изкопаеми – подземни богатства по 

чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства в площ “Мечта”, разположена на територията 

на Община Казанлък, Област Стара Загора (Приложение №3). 

 

Проучването на строителни материали – подземни богатства пясъци и чакъли – по чл.2, 

ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства в находище „Мечта” е извършено на площ от 

0.97km
2
. За цялостния работен проект за проучване на подземните богатства в площ 

„Мечта“ е получено становище с Изх.№НСЗП-349/29.09.2012г. от Министерство на 

околната среда и водите (МОСВ), със заключение, че „цялостният работен проект за 

проучване на подземни богатства, както и дейностите заложени в него не попадат в 

обхвата на глава шеста от ЗООС и не са предмет на процедура по ОВОС или екологична 

оценка по реда на ЗООС и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава 

втора от наредбата за ОС“, представено в Приложение №3. 
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С Изх.№Е-26-Т-296/01.10.2012г. МИЕТ съгласува цялостния работен проект за проучване 

и проект за рекултивация на засегнатите земи (Приложение №3). 

 

С Изх.№Е-26-Т-467/04.10.2013г., представен в Приложение №3, Специализираната 

експертна комисия по запасите на подземните богатства /СЕК/ уведомява, че е разгледала 

представения „Доклад за резултатите от извършените геопроучвателни работи на 

строителни материали в находище Мечта“. „Удостоверението за търговско откритие 

ще бъде изготвено и предоставено съгласно чл.21, ал.7, т.2 за ЗПБ, след решение да не се 

извършва ОВОС или положително решение по ОВОС за инвестиционното намерение“. 

 

В хода на процедурата става ясно, че част от проучваната площ „Мечта“ попада в 

санитарно-охранителна зона на действащ водоизточник, експлоатиран от „ВиК“ ЕООД – 

Стара Загора, съгласно Наредба №3/16.10.2000г. за СОЗ. 

 

С цел недопускане на конфликт между настоящото инвестиционно предложение и 

намиращите се в района действащи водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, 

експлоатирани от „ВиК“ ЕООД Стара Загора, източната граница на концесионната площ е 

коригирана, като е отдръпната на повече от 25m от най-външния пояс ІІІ от санитарно-

охранителната им зона. 

 

Друго ограничение, което се налага от спецификата на терена и резултатите от 

изготвеното предпроектно хидроложко проучване е необходимостта от коригиране на 

северната концесионна граница на находището с цел да не се засягат прилежащите земи и 

леглото на река Тунджа. 

  

В тази връзка концесионната площ, за която се кандидатства, след наложените 

ограничения възлиза на 348.881 dka. 

 

В резултат на проведените геоложи проучвания в находище “Мечта” са доказани запаси 

от пясъци и чакъли - млади кватернерни наслаги с алувиално-делувиален произход. 

Използват се за влагане в пътното строителство, бетонови разтвори. За находището има 

изготвен геоложки доклад, след извършени проучвателни дейности. Изчислени са 

запасите от пясъци и чакъли в две категории – доказани /111/ и вероятни /122/. 

 

За проучване на полезното изкопаемо са прокарани шурфи, взети са техноложки проби, 

извършени са лабораторни и техноложки изследвания. В резултат на това са окачествени 

по БДС EN 12620 – добавъчни материали за бетон и БДС EN 13242 – скални материали за 

несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и 

пътно строителство. 

 

В находище “Мечта” е обособен един участък с два блока на повърхността и два 

подвесващи ги в дълбочина. Запасите са изчислени в категории /111/ и /122/, посочени в 

Таблица 1-01. Всички изчисления са по метода на геоложките блокове. 

 

Запасите на находище “Мечта” са 1 790 046 m
3
, изчислени на площ от 378 dka. Дебелината 

на откривката, представена от глинесто песъкливи материали е изчислена на 0,24m. Обема 

и за находището е 95 416 m
3
. След приключване на процедурата по ОВОС, запасите ще 

бъдат преизчислени във връзка с намалената концесионна площ (348.881 dka). 
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Дебелината на полезното изкопаемо – пясъците в източната част от находището е 3,06m, а 

в западната – 3,18m. Разликата в дебелината за двете части от находището се дължи на 

морфологията на терена. 

 

В находището са оконтурени следните блокове: 

Блок № 1 – кат. /111/. Блок №1 оформя западната част на находище „Мечта”. Северния 

му край е изтеглен от талвега на р. Тунджа. Североизточния му край е по землищната 

граница на селата Кънчево и Черганово. Южният и източният му контур са по границата 

на общински имоти и частни земи. 

 

Външният контур на блока е по чупки, означени като геоложки точки със следните 

номера по посока на часовниковата стрелка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 (Фиг.1-01). 

 

Блок № 2 – кат. /111/. Блок №2 оформя източната част от находище „Мечта”. От север и 

североизток конфигурацията му е по площта за проучване или изтеглена на юг от талвега 

на р. Тунджа. От югозапад е по границата на общинските и частни земи, които са и 

землищна граница между селата Кънчево и Черганово. Източната му граница е изтеглена 

на над 25m западно от западната граница на СОЗ – пояс ІІІ на водоснабдителна система 

„Ръжена”.  

 

Контура на блока е по геоложки точки с номера, както следва: 6, 7, 8, 9, 10 (Фиг.1-01). 

 

Блок № 3 – кат. /122/. Контура на блока следи контура на блок 1 и го повесва на ½ от 

дебелината му. 

 

Блок № 4 – кат. /122/. Блока е подвестващ на блок 2. Конфигурацията му е същата, а 

дълбочината му е ½ от дебелината на блок 2.  

 

За предоставяне на концесия ще бъде заявена площ от 348.881 dka, покриваща се с площта 

на изчислените запаси от находище „Мечта“, Фиг.1-01. 

 

Таблица 1-01. Обема на изчислените запаси и ресурсите в находище „Мечта“ към 

10.07.2015г., съгласно данните от геоложкия доклад са: 

№ 

по 

ред 

Блок 

№ 

Категория 

на 

запасите 

Площ на 

блока, 

m
2
 

Дебелина 

на 

откривате, 

m 

Дебелина 

на 

пясъците, 

m 

Обем на 

откривате, 

m
3
 

Обем на 

запасите, 

m
3
 

1. 1 ДЗ /111/ 306617 0.26 3.18 79720 975042 

2. 2 ДЗ /111/ 71347 0.22 3.06 15696 218322 

Всичко ДЗ /111/: 377964   95416 1193364 

3. 3 ВЗ /122/ 306617  1.59 - 487521 

4. 4 ВЗ /122/ 71347  1.53 - 109161 

Всичко ВЗ /122/: 377964    596682 

Общо /111/+/122/: 377964   95416 1790046 

 

Проектни данни за експлоатация на находище „Мечта“: 

- Концесионна площ, за която ще се кандидатства след наложените ограничения – 

348.881 dka; 

- Годишен добив – 20 000 m
3
, около 36 000t; 

- Заявен срок на концесия – 25 години. 
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Фиг.1-01. Схема с нанесени граници на заявената за концесия площ, покриваща се с 

утвърдените запаси от находище „Мечта“ 

 

Годишният добив ще се обезпечава от максимална площ 10dka, която непосредствено 

след изземването на запасите може да се рекултивира. Изчисленият обем на доказаните и 

вероятните запаси от полезното изкопаемо и посочените параметри на добив, обезпечават 

съществуването на находището за период от 90 години. Предвид, че максималният срок 

за отдаване на концесия е 25 години, кариерата ще бъде обезпечена със запаси за период 

много по-дълъг от периода на концесията. 

 

Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи в имоти частна, 

общинска и държавна собственост както следва: 

№ 

по 

ред 

№ на 

имота 

Землище Начин на 

трайно 

ползване 

Обща 

площ на 

имота, m
2 

Площ на 

имота, в 

обхвата на 

концесията, 

m
2
 

Собственик на 

имота 

1. 000007 с.Кънчево Полски пътища 12 068.42 619.84 Община Казанлък 

2. 000016 с.Кънчево Полски пътища 2 709.20 326.55 Община Казанлък 

3. 000177 с.Кънчево Горски пътища 571.06 340.68 МЗГ-ДЛ 

4. 000213 с.Кънчево Залесени горски 

територии 

10 712.19 8 821.27 МЗГ-ДЛ 

5. 000214 с.Кънчево Залесени горски 

територии 

5 026.54 3 611.18 МЗГ-ДЛ 

6. 001001 с.Кънчево Пасище, мера 404 620.07 270 433.28 Община Казанлък 

7. 001002 с.Кънчево Дървопроизво-

дителни горски 

20 829.15 16 373.06 МЗГ-ДЛ 
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площи 

8. 001004 с.Кънчево Нива 10 401.69 5 409.91 Частно лице 

9. 019002 с.Розово Нива 14 322.20 48.80 Частно лице 

10. 109003 с.Черганово Залесени горски 

територии 

259 352.43 71 805.09 МЗГ-ДЛ 

ОБЩА КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ 377 789.66  

 

Възложителят „ТРОН“ ЕООД няма да разработва частта от находището, попадащо в 

землището на с.Розово (48.80m
2
). Тази площ ще бъде изключена на следващ етап от 

заявлението за получаване на концесия. Добив ще се води единствено в землищата на 

с.Кънчево и с.Черганово. 

 

Във връзка с наложените ограничения, концесионната площ за която ще се кандидатства 

се намалява до 348.881 dka. 

 

В случай, че по някаква причина „ТРОН“ ЕООД не е в състояние да придобие собственост 

на цялата концесионна площ, взаимоотношенията собственик на земя – ползвател на 

терените, които не са собственост на дружеството ще се уреждат съгласно изискванията 

на чл.74 и чл.75 от Закона за подземните богатства. 

 

В границите на концесионната площ няма да се извършват дейности свързани с 

преработване на суровината. Добитите от находище „Мечта“ пясъци и чакъли ще се 

реализират в непреработен вид. 

 

Както беше споменато по-горе, във връзка с Изх.№КОС-01-345/03.11.2016г. на РИОСВ 

гр.Стара Загора и Изх.№КД-04-459/13.10.2016г. на БД ИБР гр.Пловдив е изготвено 

Предпроектно хидроложко проучване на обект: „Разработване на находище на строителни 

материали – пясъци и чакъли – „Мечта”, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община 

Казанлък, Област Стара Загора”, представено като отделно приложение към ДОВОС. 

 

Като общи изводи и препоръки в Предпроектното хидроложко проучване са посочени: 

 Естественото легло на р.Тунджа не съвпада с това на картата на запасите. 

 Извършена е актуализация на картата на запасите с естественото легло. 

 В района на профил 1 (виж План на запасите на находище „Мечта” с очертания на 

речното легло при средни води, в Приложение №4) се установява, че при средни 

водни нива ще има заливане на прилежащите земи на реката.  

 Нанесена е заливаемата площ на карта на запасите. 

 Да се извърши корекция на северната граница със запасите на находище „Мечта”, с 

цел да не се засягат прилежащите земи и леглото на река Тунджа. 

 Да се преизчислят запасите на находището, съобразно направените препоръки за 

изменение границата на запасите. 

 

Съгласно гореизложеното е извършена промяната на контура на площта „Мечта”. Тя се 

състои в изтегляне на северната граница на юг от земите от леглото на реката, които се 

заливат при ниво на средните води. По този начин се гарантира, че няма да се засягат река 

Тунджа и заливаемите ѝ площи. 

 

След извършена корекция на северната граница на находище „Мечта” се променя и 

площта на находището, за което ще се кандидатства за концесия - от 378 dka на 348.881 

dka. Преизчисляването на запасите ще се извърши след получаване на решение по ОВОС, 

при кандидатстване за концесия. 
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1.1. Местоположение на територията 

Находище „Мечта“ е разположено в Казанлъшката котловина, заема южната тераса на 

река Тунджа, на около 2,5km северно от с. Кънчево. То отстои на 1,7km югозападно от с. 

Черганово. В административно отношение находище „Мечта“ попада в рамките на 

Община Казанлък, Област Стара Загора. Отстоянието от общинския център е около 5km. 

Територията на находището е свързана с общински четвъртокласен път между селата 

Ръжена – Кънчево – Розово, чрез съществуващ черен път, който преминава през 

югоизточната част на находището. 

 

Точното местоположение на находището, предмет на инвестиционното предложение, е 

показано на обзорна карта на района, М 1:25 000 (Приложение №4). 

 

В близост до находището са разположени следните селища и обекти: 

 в посока северозапад – гр. Казанлък на разстояние 5000m; 

 в посока северозапад – ГПСОВ – Казанлък на разстояние 800m;  

 в посока север – републикански път I-6 (София - Бургас) на разстояние 4500m; 

 в посока север – с.Овощник на около 600 m; 

 в посока североизток – с. Черганово на около 1700m; 

 в посока североизток – републикански път I-5 (Русе - ГКПП Маказа - Нимфея) на 

разстояние 4500m; 

 в посока запад – с. Розово на около 2500m; 

 в посока изток – с. Тулово на около 6300m; 

 в посока юг – с. Кънчево на около 2500 m; 

 в посока югоизток – гр. Стара Загора на разстояние около 19km. 

 

Всички разстояния са измерени между най-близките гранични контури на находището и 

границите на околните обекти и населени места. 

 

На Фиг. 1-02 и Фиг. 1-03 е представено местоположението на находище „Мечта“ и 

околните обекти. 
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- местоположение на находище „Мечта“, Община Казанлък 

Фиг. 1-02. Извадка от пътна карта на района 

 

 
- местоположение на находище „Мечта“ 

Фиг. 1-03. Извадка от географска карта на района 

 

На следващите снимки е представен настоящия вид на терена на находището: 

ГПСОВ 



ДОВОС на инвестиционно предложение за „Разработване на находище на строителни материали – пясъци 

и чакъли – „Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора“ 

 

16 

 

 
Снимка 1-01: Северната част на находище „Мечта“ 

 

 
Снимка 1-02: Изглед към Блок 1 от изток 
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Снимка 1-03: Кариерни изработки от незаконен добив на пясък 

 

 
Снимка 1-04: Обработваеми земи на юг от площта и обслужващ път 

 

Районът на инвестиционното предложение е с добре изградена пътна инфраструктура. 

Достъпът до находището ще се извършва чрез отклонение от четвъртокласен общински 

път минаващ през селата Розово, Кънчево, Ръжена. Пътният участък е в добро състояние, 

пригоден за преминаване на тежкотоварни автомобили и се явява и основна транспортна 

връзка, свързваща обекта с пътищата от междуселищната и републиканската пътна мрежа, 

Фиг. 1-04. 
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       - местоположение на находището,  

       - обслужващ черен път, 

       - общински пътища. 

Фиг. 1-04. Сателитна снимка с означено местоположението на находище „Мечта“ и 

основни пътища в района. 

 

1.2 Обща необходима площ  

Добивът на пясъци и чакъли от находище „Мечта“ се предвижда да бъде реализиран в 

рамките на заявената за концесия площ от 348.881 dka, определена с координатите на 

точки от №1 до №14 включително, в координатна система „1970г.“ и височинна система 

Балтийска (Таблица 1-02). Границите на концесионната площ изцяло се припокриват с 

находището, включващо изчислените запаси и ресурси от пясъци и чакъли. В рамките на 

тази площ се включват и необходимите технологични площи за осъществяване на 

дейността – временно депо за почвени материали, вътрешни кариерни пътища. 

 

В района на находището не се налага и няма да бъде извършвано строителство на сгради и 

съоръжения. Ще бъде използвано подвижно технологично оборудване. За битови 

помещения за персонала и съблекални ще се оборудва фургон на колела. При нужда 

местоположението му ще бъде променяно. 

 

Добитите от находището пясъци и чакъли ще се реализират в непреработен вид, поради 

което няма да се извършват дейности свързани с преработване (измиване или пресяване) 

на суровината на място. Предложението е свързано единствено с изземването на 
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полезното изкопаемо от находището и транспортирането му до краен потребител. 

Полученото в суровия си вид полезно изкопаемо е достатъчно чисто и може да се 

реализира в непреработен вид.  

 

Определената с концесионните граници площ е напълно достатъчна за осигуряване на 

нормално изземване на суровината от находището без да е нужно излизане извън 

границите на площта и навлизане в гранични територии. 

 

При определяне границите на концесионната площ са взети предвид резултатите от 

геоложкото проучване, теренните особености на площта, границите на утвърдените 

запаси, транспортната осигуреност, начина на водене на добивните работи и параметрите 

на необходимата механизация. Отчетени са изискванията за отстояние на добивния 

участък спрямо сервитути и предпазни цели около съоръженията на техническата 

инфраструктура. 

 

Таблица 1-02. Координати на характерните точки по външния контур на запасите в 

находище “Мечта” 

№ по      Точка                      Координати 

 ред     номер           X           Y     H 

                         Блок № 1 /111/ - площ – 306617 м
2
 

      1.    г. т – 1 4 649 360,0 9 419 910,0 321,1 

      2.    г. т – 2 4 649 310,0 9 419 990,0 320,2 

      3.    г. т – 3 4 649 340,0 9 420 075,0 320,6 

      4.    г. т – 4 4 649 320,0 9 420 215,0 320,9 

      5.    г. т – 5 4 649 312,1 9 420 428,4 319,6 

      6.    г. т – 6 4 649 249,3 9 420 645,6 319,4 

      7.    г. т – 10 4 649 073,8 9 420 726,9 319,9 

      8.    г. т – 11 4 648 823,8 9 420 652,2 319,3 

      9.    г. т – 12 4 648 803,1 9 420 563,9 319,8 

     10.    г. т – 13 4 649 011,3 9 420 121,7 321,3 

     11.    г. т – 14 4 649 117,1 9 419 814,2 322,1 

                        Блок № 2 /111/ - площ – 71347 м
2
 

      1.    г. т – 6 4 649 249,3 9 420 645,6 319,4 

      2.    г. т – 7 4 649 225,3 9 420 908,6 319,2 

      3.    г. т – 8 4 649 150,6 9 420 995,9 319,2 

      4.    г. т – 9 4 648 874,7 9 420 963,0 319,2 

      5.    г. т – 10 4 649 073,8 9 420 726,9 319,9 

 

Във връзка с Изх.№КОС-01-345/03.11.2016г. на РИОСВ гр.Стара Загора, Изх.№КД-04-

459/13.10.2016г. на БД ИБР гр.Пловдив и изготвеното Предпроектно хидроложко 

проучване е извършена корекция на северната граница на находище „Мечта”. Новите 

координати на контура на концесионната площ са посочени в Таблица 1-03. 
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Таблица 1-03. Координати на характерните точки по външния контур на запасите в 

находище “Мечта”, след изтегляне на северната граница на юг от заливаемите площи на 

река Тунджа 
№ по      Точка                      Координати 

 ред     номер           X           Y     H 

                         Блок № 1 /111/ - площ – 282188.1 м
2
 

      1.    г. т – 1 4 649 290,0 9 419 910,0 322,1 

      2.    г. т – 2 4 649 245,0 9 420 035,0 321,0 

      3.    г. т – 3 4 649 300,0 9 420 120,0 319,8 

      4.    г. т – 4 4 649 280,0 9 420 270,0 319,8 

      5.    г. т – 5 4 649 312,1 9 420 428,4 319,6 

      6.    г. т – 6 4 649 249,3 9 420 645,6 319,4 

      7.    г. т – 10 4 649 073,8 9 420 726,9 319,9 

      8.    г. т – 11 4 648 823,8 9 420 652,2 319,3 

      9.    г. т – 12 4 648 803,1 9 420 563,9 319,8 

     10.    г. т – 13 4 649 011,3 9 420 121,7 321,3 

     11.    г. т – 14 4 649 117,1 9 419 814,2 322,1 

                        Блок № 2 /111/ - площ – 66693.4 м
2
 

      1.    г. т – 6 4 649 249,3 9 420 645,6 319,4 

      2.    г.т. - 7 4 649 212,0 9 420 861,5 319,3 

      3.    г. т – 8 4 649 150,6 9 420 995,9 319,2 

      4.    г. т – 9 4 648 874,7 9 420 963,0 319,2 

      5.    г. т – 10 4 649 073,8 9 420 726,9 319,9 

 

С тази промяна в концесионната площ, добивът на пясъци и чакъли няма да засяга река 

Тунджа и заливаемите ѝ площи. На Фиг.1-05 е показана промяната на контура на площта 

„Мечта”, в следствие изтегляне на северната граница на юг от земите от леглото на реката, 

които се заливат при ниво на средните води. 

 
       - контур на находище „Мечта”, преди промяна на северната граница; 

       - контур на находище „Мечта”, след промяна на северната граница;. 

Фиг. 1-05. Сателитна снимка с означено находище „Мечта“ преди и след промяна северната 

граница 
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В следствие промяната на северната граница се променя и площта на находището, за 

което ще се кандидатства за концесия - от 378 dka на 348.881 dka. 

 

1.3. Описание на технологията на добив 

Разглежданото инвестиционно предложение е свързано с разработване на находище 

„Мечта“ за открит кариерен добив на пясъци и чакъли в землищата на селата Кънчево и 

Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора. Вида на суровината съгласно чл.2, 

ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства е строителни материали - пясъци и чакъли - 

млади кватернерни наслаги с алувиално-делувиален произход. Използват се за влагане в 

пътното строителство, бетонови разтвори.  

 

 Минно-технически условия за експлоатация на находището 
В геоморфоложко отношение находище “Мечта” попада в централните части на 

Казанлъшкия грабен, дясната надзаливна тераса на река Тунджа. Терена е равнинен, с лек 

наклон на изток. Находището е изтеглено в посока изток-запад с приблизителни размери 

1100 х 400 m. Северният контур на площта отстои от талвега на реката. В западния край 

площта е с кота 322 m, а в източния 316 m. За дължината на терена денивелацията е 6 m, 

което е наклон 2-3° на изток. 

 

В заливната тераса доминират пясъци, глинести пясъци и силно песъчливи глини. 

Дебелината на откривката за бл. 1 – 111 в западната част е 0,26 m, а в източната – бл. 2 – 

111 – 0,22 m. Дебелината на полезното изкопаемо за бл. 1 е 3,18 m, а за бл. 2 – 3,06 m. 

Както полезното изкопаемо, така и покриващите материали се добиват без използването 

на пробивно-взривни работи.  

 

 Технология на добива 

Запасите от находище „Мечта“ ще се добиват по открит (кариерен) способ, без пробивно-

взривни работи и водопонижаване. Ще се използват класически методи, чрез прилагане на 

транспортна схема на експлоатация с директен добив на полезното изкопаемо от масива, 

която включва земекопна машина – багер и автотранспорт – самосвали. 

 

Разработването на находище „Мечта“ се заключва в провеждането на откривни 

(подготвителни) работи, добив и транспортиране. Всички те ще се водят в границите на 

концесионната площ. Няма да се извършва преработка (измиване или пресяване) на 

суровината. 

 

Предвижда се режима на работа да бъде при 5 дневна работна седмица, с 1 смяна в 

денонощието с продължителност 8 часа, при 40 часова работна седмица. Общ брой 

работни дни в годината – 230. 

 

Система на разработване 

Предвидено е добивните работи в концесионната площ на находище „Мечта“ да се 

извършват в границите на Доказани геоложки запаси Блок 1 – (111) и Блок 2 – (111), при 

годишна производителност около 36 000t. 

 

Откривни (подготвителни) работи 

Подготвителните работи включват дейностите, подготвящи суровината за промишлено 

усвояване – изземване на откривката с багер. Дебелината и, представена от глинесто 

песъкливи материали, е изчислена средно 0,24 m. Обема и за находището е 95 416m
3
. Във 
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връзка с намаляване площта на находището, обемът на откривката също ще се намали и 

ще бъде преизчислен заедно със запасите, след приключване на процедурата по ОВОС. 

 

При геологопроучвателните работи не е установен отделен хумусен пласт. Това се дължи 

на факта, че почвите в района на находището са бедни на хумус, като количеството му е 

под 3%. По тази причина не е възможно разделяне и депониране на хумусен пласт 

отделно от почвената откривка. 

 

Събраният почвен слой ще се депонира на насипища, разположени в централната част на 

кариерата, в рамките на концесионната площ (видно от Коригиран Теренно ситуационен 

план с блокировка на запасите, М 1:2000, представен в Приложение №4). Насипищата са 

обособени върху частта от площта, където се намират кариерните изработки за незаконен 

добив на пясък. 

 

Добивни работи 

Оптималния фронт на кариерата ще бъде съобразен с теренните особености. Добивът ще 

започне от източната част на находището – Блок 2. Разработването на кариерата ще 

продължи на запад (Блок 1). 

 

Предвижда се ъгълът на откоса  на работното стъпало да е 55°. Изчислено е, че такъв ъгъл 

ще може да осигури дълговременната стабилност на находището. Изземването на 

суровината ще се осъществи чрез прокарване на траншеи, които ще завършват с площадки 

за разполагане на багер. При избраната система на експлоатация е приета минимална 

ширина на работната площадка, съвпадаща с оптималните условия и параметри за работа 

на багера в забоя. 

 

 
Фиг. 1-06. Схема на предвидените добивни работи при разработване на находище 

„Мечта“ 

 

Нивата на подземните води в участъка на находището залягат на дълбочина от 2.0 до 2.5m 

под земната повърхност, в зависимост от котата на терена и сезонните колебания на 

подземните води и оттока на р.Тунджа. Добивът на полезното изкопаемо ще се 

осъществява по открит кариерен начин с багер с обратна лопата до водно ниво, но не по-

дълбоко от 1.80-2.00m от повърхността. Запаси под нивото на водата няма да се добиват. 

 

През сухите месеци на годината, с цел намаляване на запрашаването ще се извършва 

оросяване на вътрешно кариерните пътища, работните площадки и временните насипища. 
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Транспортни работи 

Изгребаната от багера маса (разкривка или пясък) ще се товари в автосамосвали, които се 

разполагат непосредствено до забоя на багера в обсега за разтоварване на кофата му.  

Предвижда се използването на багери, които имат дължина на достигане на стрелата 

6,00m и обем на кофата 1,26m
3
. 

 

Откривката ще се транспортира и насипва на определените за целта насипища, а добитата 

суровина ще се транспортира до клиенти съгласно приетата от възложителя транспортна 

схема, означена на Фиг.1-04. 

 

Транспортните машини ще са автосамосвали с товароносимост 15t. С тях ще се обслужва 

както откривния, така и добивния товаропоток. Схема на товарните работи е показана по-

долу: 

 

 
Фиг. 1-07. Схема на товарните работи 

 

За обслужване на механизацията не се предвижда изграждане на гаражи, ГСМ и ремонтна 

работилница. Ще се използват външни сервизи за обслужване на използваната техника. 

 

Спомагателни работи 

При разработване на находището освен основните работи по отстраняване на откривката и 

добив на пясъци и чакъли, ще се извършват и редица спомагателни работи. Без тях няма 

да е възможна ритмичната и производителна работа на основното оборудване. Основните 

спомагателни работи са: 
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 поддържане на вътрешно-кариерните пътища – те ще бъдат изградени от пясъци, 

уплътнени от движението на самосвалите. Тяхното поддържане и изграждане ще 

става с помощта на багер. 

 поддържане и ремонт на механизацията – ще се извършва в специализиран сервиз, 

извън границите на концесионната площ. 

 битово обслужване на персонала – на площадката ще има фургон за работниците и 

химическа тоалетна тип Ekotoi. 

 отводняване – отвеждането на атмосферните води, паднали в контура на 

разработваната площ ще се извършва чрез изграждане на необлицована 

водоотливна канавка с подходящ наклон за по-добро отводняване. Не се очаква 

голямо количество валежи, които да бъдат извеждани извън разработваната 

площадка, тъй като следва да се има предвид и дрениращата способност на 

пясъците. 

 

Възстановителни дейности на нарушени терени 

След получаване на Решение по ОВОС за осъществяване на инвестиционното 

предложение, „ТРОН“ ЕООД предвижда изработване и утвърждаване на цялостен проект 

за поетапна рекултивация на нарушените от кариерния добив терени. Рекултивационните 

работи ще приключат след изтичане на концесионния срок. Идеята е след изземване на 

полезното изкопаемо, нарушените терени да бъдат възстановени и рекултивирани с цел 

хармоничното им вписване в околния ландшафт, изпълнявайки освен естетически и 

утилитарни функции. Насоките по рекултивация трябва да се определят така, че 

възстановените терени да съответстват в максимална степен на преобладаващото 

земеползване преди нарушаване на земите, като същевременно се съобразят с 

характерните особености на релефа след приключване на добивните дейности. 

 

Рекултивацията ще се провежда в две части – техническа и биологична. Първата основна 

дейност от техническата рекултивация е свързана със селективно изземване и временно 

съхранение на почвения слой от ненарушени терени, в които предстои да се извършва 

кариерен добив. Предвижда се за срока на концесията да се отнемат до 95 416m
3
 почвени 

материали - откривка, като цялото количество ще бъде използвано за извършване на 

рекултивацията. Следващата стъпка от техническата рекултивация обхваща работите по 

оползотворяване на почвените материали и техническа подготовка на площите за 

биологична рекултивация. Предвижда се по-голяма част от рекултивацията на находище 

„Мечта“ да се извърши още по време на експлоатацията.  

 

Биологичната рекултивация има за цел чрез поредица от агротехнически мероприятия и 

подбор на подходящи растителни видове да приобщи нарушения терен към ландшафта на 

района. Биологичната рекултивация ще бъде извършена поетапно след усвояване на 

няколко добивни полета, а на цялата кариера след окончателно приключване на добива, 

съгласно утвърден проект. Предвижда се хоризонталните площи да бъдат затревени, а на 

наклонените участъци (откоси и берми) да се приложи противоерозионно затревяване и 

създаване на предпазни залесителни пояси. 

 

1.4 Основни суровини и материали, природни източници и енергийни ресурси, 

необходими и използвани при разработване на находището 

За проучване и окачествяване на полезното изкопаемо са прокарани шурфи, взети са 

техноложки проби, извършени са лабораторни и техноложки изследвания. В резултат на 

това са окачествени: 

- по БДС EN 12620 – добавъчни материали за бетон; 
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- по БДС EN 13242 – скални материали за несвързани и хидравличносвързани смеси за 

използване в строителни съоръжения и пътно строителство. 

 

Друг природен ресурс, който ще бъде използван по време на разработване на находище 

„Мечта“ е вода за оросяване на вътрешно-кариерните пътища, насипищата за почвени 

материали и разкривката. Целта на оросяването е намаляване на запрашаването по време 

на разработването на кариерата. 

 

Предвижда се водата за технологични нужди да се доставя от специализирана фирма, след 

сключване на договор. Необходимото количество вода за технологични нужди ще бъде 

около 4m
3
/d през сухите периоди от годината. При продължителност на сухия период от 

май до октомври общото количество вода за оросяване възлиза на около 616 m
3
/годишно 

(приемайки, че 30 дни през този период са дъждовни). 

 

Енергийни източници 
Енергиен източник, който ще бъде използван по време на разработване на находище 

„Мечта“ е дизелово гориво. Добивната и транспортна техника е с местодомуване в село 

Кънчево и ще се зарежда на най-близката бензиностанция. Използваното дизелово гориво 

ще бъде стандартно (БДС 8884-82). То притежава следния състав и свойства: съдържание 

на въглерод – 87%, съдържание на сяра – 0,05%, съдържание на пепел – 0,02% и 

топлотворна способност – 45 kJ/g. 

 

1.5. Социален ефект от реализирането на инвестиционното предложение 

Процедурата по разработване на находището (извършване на геоложки проучвания, 

доказване на запаси, кандидатстване и получаване на концесия, изземване на материала) е 

продиктувана от нарасналите потребности от строителни материали в района. С 

разработването на находище „Мечта“: 

 ще се реализира наличния и доказан потенциал на територията на находището чрез 

пълноценно използване на природното богатство; 

 ще се постигне развитие на производствените функции чрез оползотворяване на 

наличните природни запаси; 

 ще се създаде възможност за допълнителна заетост, което ще доведе до 

подобряване на икономическите възможности на района. 

 

2. Алтернативи за местоположение или технологии и мотиви за направения избор, 

имайки предвид въздействието върху околната среда, включително „нулева 

алтернатива“ 

2.1. Алтернативи за местоположение 

Поради спецификата на този вид дейност – добив на полезно изкопаемо, определянето на 

площта е от първостепенно значение, което е предшествано от задълбочени проучвания и 

разработки с цел доказване на запаси. Местоположението на находище „Мечта“, в 

землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора, е 

установено на база проучени, доказани и утвърдени геоложки запаси от полезното 

изкопаемо. С Разрешение №191/23.02.2012г. и Договор с МИЕТ от 17.08.2012г. „ТРОН“ 

ЕООД получава право да извърши проучване на строителни материали – подземни 

богатства по чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства (Приложение №3). 

 

На база изготвения геоложки доклад и конфигурацията на терена е определена и обща 

концесионна площ 378dka, покриваща установените запаси. 
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Във връзка с Изх.№КОС-01-345/03.11.2016г. на РИОСВ гр.Стара Загора и Изх.№КД-04-

459/13.10.2016г. на БД ИБР гр.Пловдив и изготвено Предпроектно хидроложко проучване  

е извършена промяната на контура на площта „Мечта”. Тя се състои в изтегляне на 

северната граница на юг от земите от леглото на реката, които се заливат при ниво на 

средните води. След извършена корекция на северната граница на находище „Мечта” се 

променя и площта на находището, за което ще се кандидатства за концесия - от 378 dka на 

348.881 dka. 

 

В находище „Мечта“ има много кариерни изработки за незаконен добив на пясък. 

Нерегламентираният добив на инертни материали представлява сериозен проблем от 

екологична и от икономическа гледна точка. Безразборното извличане на неразрешени 

места и в количества, превишаващи законово регламентираните, има значими 

отрицателни ефекти. Ползването на концесионен принцип с организирана експлоатация, 

паралелна рекултивация и закриване на находището е безспорно по-добра алтернатива от 

гледна точка на опазване на околната среда. 

 

Местоположението на находище „Мечта“ и по-точно оконтурените и проучени запаси 

практически определят мястото на реализация на проекта, без реализиране на други 

алтернативи. 

 

 2.2. Алтернативи за технологии 

Вида на полезното изкопаемо – пясъци и чакъли, и характера на терена позволяват 

изземване единствено по открит кариерен метод с използването на земекопни машини и 

без извършване на пробивно-взривни работи. 

 

Алтернативна технология при отработване на такъв тип находища е преработка на 

добития пясък. Вариантите са: 

- да се извършва преработване (измиване и сортиране) на добитата суровина на 

място в концесионната площ; 

- да не се извършва преработване на добитата суровина на място в концесионната 

площ. 

 

Първият вариант е свързан с водоползване в района на концесионната площ – с 

водовземане от подземен водоизточник на необходимото водно количество за промиване 

на добитата суровина и за заустване на използваните отпадъчни води. Такъв вариант е 

свързан с разрешителен режим съгласно Закона за водите. 

 

Вариантът, който е приет от „ТРОН“ ЕООД, е суровината да не се преработва на място в 

концесионната площ. Добитото полезно изкопаемо ще се реализира в непреработен вид. 

Избраният вариант не води до допълнителен отрицателен ефект от разработването на 

находището. 

 

 2.3. Транспортни трасета за извозване на суровината 

Районът на инвестиционното предложение е с добре изградена пътна инфраструктура. От 

съществуващата инфраструктура в района, за нуждите на ИП може да се използва: 

 четвъртокласен общински път между селата Кънчево и Ръжена – връзка с населени 

места и територии в Източна България 

 четвъртокласен общински път между селата Кънчево и Розово – връзка с населени 

места и територии в Западна България 
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Връзката и с двата маршрута ще се осъществява чрез отклонение – черен път при село 

Кънчево, който стига до най-южната част на находището. Дължината на отсечката е около 

2800m. На Фиг.1-04 са означени възможните маршрути за извозване на суровината. 

Транспортът ще се осъществява изцяло по съществуващи пътища.  

 

По отношение технологията за добив на пясъците и чакълите и тяхното транспортиране, 

няма други финансово оправдани и чувствително различни по отношение на околната 

среда алтернативи. 

 

 2.4. Оценка на алтернативите 

Оценката на наличната документация и съществуващото състояние показва: 

- налично е находище с доказани запаси; 

- за находището е издадено Разрешение №191/23.02.2012г. и Договор с МИЕТ от 

17.08.2012г. за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл.2, 

т.5 от Закона за подземните богатства в площ „Мечта“, разположена в землищата 

на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора; 

- теренът на находището е подходящ за открит кариерен добив; 

- находището е на достатъчно отстояние от населени места и не засяга СОЗ на 

водоизточници; 

- находището не засяга защитени територии, по смисъла на Закона за защитените 

територии; 

- в границите на находището вече има следи от незаконен добив, без да са 

приложени мерки за рекултивация; 

- при експлоатацията на находището има възможност за прилагане на мерки, които 

да предотвратят и/или минимизират въздействията върху околната среда. 

 

Качествена оценка на потенциалните въздействия на алтернативите върху компонентите 

на околната среда е направена в МАТРИЦА 1. Въздействието е оценено като положително 

(+), отрицателно (-), нулево (0) и няма отношение (х). Идеята е да се избере алтернативата 

с повече положителни въздействия върху компонентите на околната среда, а ако това е 

невъзможно – алтернативата с по-малко отрицателни или нулеви въздействия. 
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МАТРИЦА 1. Оценка на предложените алтернативни варианти за осъществяване на ИП включително и нулева алтернатива 

Компонент 

„Нулева алтернатива“ 
Осъществяване 

на ИП 

Начин на добив 

 с преработка на място 
без преработка на 

място 

Компоненти и фактори на околната среда 

Природни хабитати     

Защитени територии и зони 0 0 0 0 

Биоразнообразие (флора, фауна, екосистеми) 0 0 0 0 

Защитени ландшафти х х х х 

Културно наследство х х х х 

Природни ресурси     

Качество на атмосферния въздух 0 - - 0 

Въздействие върху подпочвените води 0 - - 0 

Въздействие върху повърхностните води 0 - - 0 

Ландшафт 0 - - - 

Качество на почвите и използване на земята х 0 0 0 

Фактори на околната среда     

Потенциал за замърсяване на района с отпадъци 0 - - 0 

Шумово въздействие 0 - - - 

Въздействие от вибрации 0 0 - 0 

Радиационно въздействие х х х х 

Използване на опасни вещества х х х х 

Обща устойчивост 

Използване на налични ресурси - + + + 

Потенциал за възникване на кумулативен ефект х 0 0 0 

Съответствие с най-добрите налични техники х + х + 

Осигурени безопасни зони х + + + 

Санитарно-хигиенни условия в района х 0 0 0 

Визуално въздействие х 0 - 0 

Нормативно съответствие х + + + 
Заетост. Икономически потенциал. - + + + 

Здраве и безопасност на населението х 0 0 0 

Обща оценка 
Не се очакват 

отрицателни 

въздействия 

Не се очакват 

значителни 

отрицателни 

въздействия 

Потенциал за  

отрицателни  

въздействия 

Не се очакват 

значителни  

отрицателни 

въздействия 
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2.5. Избор на алтернативи. Мотиви за направения избор, имайки предвид 

въздействието върху околната среда, включително „нулева алтернатива“ 

„Нулева алтернатива“ – критерии за избор или отхвърляне: 
Оценката на съществуващото състояние и очакваните въздействия от експлоатация на 

кариерата показва, че разработването на налични природни ресурси в находище „Мечта“ 

няма да доведе до необратими отрицателни въздействия върху компонентите и факторите 

на околната среда, няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението, 

съответства на нормативните изисквания и има положителен икономически ефект. 

 

С изготвеното от „ТРОН“ ЕООД инвестиционно предложение за добив на природни 

богатства се дава приемливо решение по отношение на технико-икономическата 

обосновка и екологичните изисквания за опазване на околната среда. Предвижда се 

технологичен способ на работа в съответствие с изискванията за най-добрите налични 

техники (НДНТ) и прилагане на мерки за предотвратяване и контрол на евентуални 

неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението. 

 

Най-добрите налични техники, които гарантират ограничаване на въздействията при 

експлоатация са представени в Management of mining, quarrying in the European union, 

Study made for DG Environment, European Commission Co-ordination by P. Charbonnier, 

December 2001; Background Information for Revised AP-42 Section 11.19.2, Crushed Stone 

Processing Review and Update Remaining Sections of Chapter 8 (Mineral Products Industry) of 

AP-42 EPA Contract 68-D2-0159, Work Assignment I-01; Program to study the products from 

explosives and to identify explosives that can be used safely underground, U. S. Bureau of 

Mines, и включват: 

- оросяване на вътрешно-кариерните пътища и насипища; 

- използване на малко на брой автосамосвали и багери; 

- използване на съвременни машини с двигатели, отговарящи на изискванията за 

допустими емисии на замърсители в отработилите газове; 

- движение с ниска скорост; 

- поддържане в добро състояние на пътищата, през които ще преминават товарните 

автомобили; 

- своевременна и ефективна техническа и биологическа рекултивация. 

 

При спазване на стандартите на дейност на дружеството и на поетите ангажименти по 

рекултивация, рисковете са сведени до минимум. В този случай е важно, че при 

реализирането на инвестиционното предложение е възможно прилагане на мерки за 

предотвратяване и минимизиране отрицателните въздействия върху околната среда. Това 

ще даде възможност за оползотворяване на подземните богатства, повишаване 

икономическия потенциал на района, без необратими въздействия върху околната среда и 

без отрицателни въздействия върху населението в района. 

 

„Нулевата алтернатива“ не само не е добра алтернатива за развитието на региона, но би 

довела и до ограничения по отношение оползотворяването на налични природни запаси и 

задоволяване на доказана необходимост от производство на суровина за строителство. Не 

реализиране на ИП намалява възможностите за подобряване на перспективите за трудова 

заетост и повишаване на жизнен стандарт на местното население и оказва негативно 

влияние на устойчивото развитие и икономическата перспектива на региона. 

 

Въз основа на направените анализи и оценка на въздействието върху компонентите и 

факторите на околната среда и здравето на хората, съответствие на предлаганата 

технология за добив на подземни богатства с нормативните изисквания и социална и 
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икономическа обосновка относно предимствата от реализацията на намерението, не 

препоръчваме прилагане на „нулева алтернатива“. 

 

Резултат: „нулевата алтернатива“ се отхвърля. 
 

3. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще 

бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и 

взаимодействието между тях 

 3.1. Атмосферен въздух 

  3.1.1. Кратка характеристика на климатичните и метеорологичните 

фактори, влияещи върху състоянието на атмосферния въздух 

Климатичната характеристика на даден район е един от най-важните фактори за 

разпространението на замърсителите, както в атмосферния въздух, така и в останалите 

компоненти на околната среда. Определящи фактори за климата са валежите, 

температурата, влажността на въздуха, посоката и силата на ветровете. 
 

Съгласно климатичното райониране на България (Събев и Станев, 1991), територията на 

инвестиционното предложение в землищата на селата Кънчево и Черганово попада в 

Задбалканския нископланински климатичен район на Преходно-континенталната 

климатична област. Районът обхваща по-ниските части от южните склонове на Стара 

планина, разположени между 500 и 1000m надморска височина. Преобладава умерено-

континентален климат. 

 

В тази област климата се формира главно под влияние на нееднакво трансформираните 

влажни океански въздушни маси. Тяхното нахлуване се проявява предимно от 

северозапад и запад, по-рядко откъм север и североизток. Откъм североизток и по-малко 

от северозапад нахлуват и континентални въздушни маси. 

 

За формирането на климата в Казанлъшката котловина значително влияние оказва както 

съседството на котловината с верижно простиращите се огради на Стара планина и 

Средна гора, така и долината на река Тунджа. 

 

Данните за анализа са взети от Климатичния справочник на България и метеорологична 

станция гр.Сливен. Характеристиката на част от климатичните условия (температура, 

валежи, влажност на въздуха) е направена по данни на метеорологичната станция Сливен, 

поради липсата на друга близко разположена действаща станция за наблюдение.  

 

Температура на въздуха 

Характерни за района на Казанлък през пролетта са сравнително ранните средни дати на 

устойчиво задържане на температурите над 5°С (първата половина на март) и над 10°С 

(първата половина на април), но късните пролетни мразове са често явление. Лятото е 

сравнително по-хладно, отколкото в Тракийската низина. През есента средната 

температура над 5°С се задържа до втората половина на ноември, а над 10°С – до края на 

октомври. Нископланинския задбалкански климатичен район се характеризира с по-мека 

зима, ниски абсолютни минимални температури. 

 

Най-ниската средна месечна максимална температура на въздуха е през януари, -4,8°С, и 

най-висока през юли, +39,2°С. Абсолютната минимална месечна температура е най-ниска 

през януари и декември, -33°С, и най-висока през август, +6°С. 

 



ДОВОС на инвестиционно предложение за „Разработване на находище на строителни материали – пясъци 

и чакъли – „Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора“ 

 

31 

Конкретни стойности за средните температури по месеци се ползват данните от най-

близката действаща метеорологичната станция – Сливен (Табл.3-01). Тя се намира на 

около 70 км източно от района на разглежданото инвестиционно предложение. 

 

Таблица 3-01. Средномесечна и годишна температура на въздуха в °С, станция Сливен 

месец/година I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

2013 2,6 5 7,6 14,5 20 22 24,5 25,5 19,6 12,4 10,3 2,6 13,9 

2014 4,1 6,4 9,8 12,6 16,6 20,6 23,4 24,5 18,7 12,9 7,3 5,2 13,5 

2015 3,1 4,1 7,1 11,7 18,8 20,6 25,1 25,1 20,9 13 11,6 5,3 13,9 

 

Валежи 

Лятната сума на валежите в нископланинския задбалкански климатичен район е по– 

голяма отколкото в Тракийската низина, и не така сухо поради близостта на планината. 

През втората половина на лятото и началото на есента има продължителни засушавания. 

Зимата е по-мека, сравнително малък брой дни със снежна покривка, по-малка дебелина 

на снега, сравнително по-малка сума на зимните валежи. За района количеството валежи е 

малко под средното за страната. Най-малко валежи падат през март (31l/m
2
), а най-много – 

през юни (76l/m
2
). 

 

На Фигура 3-01 е представена средната месечна сума на валежите, измерена в станция 

Сливен. Графиката е направена на база данни за три годишен период – 2013, 2014 и 2015. 

Специфични за този период са пролетните и есенните интензивни валежи през 2014г. 

 

 
Фиг. 3-01. Средна месечна сума на валежите (mm), станция Сливен 

 

Главните фактори за определяне на количеството и режима на валежите са атмосферната 

циркулация и постилащата повърхност както и вертикалното и хоризонталното 

разчленение. Годишната сума на валежите средно за периода 2013-2015г. е 738mm, при 

средна за страната 692mm. Вътрешно годишното разпределение на валежите се 

характеризира с два валежни максимума (летен и есенен) и минимум през юли.  
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Снежната покривка е неустойчива. През последните години се забелязва тенденция на 

скъсяване на този период и редуване на интервали със и без снежна покривка през 

зимните месеци.  

 

Влажност на въздуха 

Средната годишна относителна влажност е 66%. Разглеждания район има сравнително 

високо сумарно изпарение 400 - 450mm годишно. Средномесечната относителна влажност 

е сравнително ниска, по-висока влажност има през есента и зимата. Относителната 

влажност на въздуха е между 55% през август - най-сухия месец и 74% през месец януари 

и декември. Най-неблагоприятни условия за разглеждания район са установени през 

зимата. Тогава се наблюдава максимум на влажността - 76% (за месец декември). 

Годишният ход на относителната влажност е в обратна последователност на годишния 

ход на температурата на въздуха. Високата влажност на въздуха през зимата спомага за 

натрупването на атмосферни замърсители в приземния слой на атмосферата. 

 

Таблица 3-02. Средна месечна и годишна относителна влажност на въздуха, % 

станция 

Сливен 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

72 73 68 64 62 60 56 55 59 68 76 76 65,8 

 

Вятър 

Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на 

атмосферните примеси, е скоростта на вятъра и честотата на случаите на неблагоприятна 

скорост под 1,5m/s (Указания на Европейската комисия (СОП(2008)403 окончателна)). В 

района преобладават северозападните ветрове с годишна честота 25,3% от случаите с 

вятър, които имат и най-големи средни месечни скорости, особено през студеното 

полугодие от 5,8 m/s, измерени на ниво над 10m над земната повърхност. Най-малко 

застъпени са югозападните ветрове – само в 3,1% от случаите. Годишната роза на вятъра е 

представена на фиг.3-02.  

 

 
Фиг.3-02. Годишна роза на вятъра, m/s 

 

Районът се отличава със сравнително малка до умерена скорост на вятъра, при средна 

годишна скорост на вятъра от 3,2m/s. Анализът на данните за скоростта на вятъра 

показват, че случаите на „тихо“ са с относително висока повторяемост. Средно годишният 

процент на дните с тихо време възлиза на 57,3 (в случая под тихо време се разбират 

едночасовите времеви интервали, през които скоростта на вятъра е била под 1,5m/s), а 
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през есенно-зимния период се увеличават до 65-70%. На практика това означава, че за две 

трети от времевия период скоростта на вятъра е била под 1,5m/s. Това са условия, при 

които преносът на замърсителите е силно затруднен или напълно липсва. 

 

Таблица 3-03. Честота на вятъра по посоки (%) и случаите „тихо“, станция Казанлък 

Посока 
Месеци 

Год. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 27,8 24,8 25,7 20,4 19,9 23,4 26,2 23,4 22 23,1 21,2 25,6 23,6 

NE 6,4 6,6 5,6 5,3 6,6 5 8,1 8,3 8,8 5 5,6 6,8 6,5 

E 7,2 7,9 7,6 9 8,7 7 7,3 7,8 8,3 8,3 10 8,8 8,1 

SE 12,3 14,2 18,2 22,4 19,7 13,5 8,4 12,1 7,6 20 19,9 16,3 15,9 

S 9,1 8,9 11,6 13,6 12,9 8,4 8,4 11 13,9 13,2 12,8 9,2 11 

SW 3,3 3 3,4 2,9 2,8 3,9 2,7 2,9 12,7 3,5 2,8 2,9 3,1 

W 6,1 6,4 5,6 6 7,2 8,6 8,7 7,4 5,6 4,8 4,9 6,2 6,5 

NW 27,9 28,2 22,2 20,4 22,2 30,1 30,2 27 26,7 22,1 22,8 24,2 25,3 

ТИХО 65,8 57,4 48,1 49,3 52 54,1 49,6 50,8 58,8 65,5 65,9 69,9 57,3 

 

Таблица 3-04. Средна скорост на вятъра по посока (m/s), станция Казанлък 

Посока 
Месеци 

Год. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 4,8 4,4 4 3,7 3,2 3,2 3,5 3,7 3,6 3,4 3,4 3,8 3,7 

NE 4 4,8 3,8 3,7 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,5 3,1 4 3,7 

E 2,3 2,2 2,4 2,6 2,2 2,2 2,3 2,5 2,1 2,6 2,7 2,3 2,4 

SE 2,8 2,6 2,8 3,4 3,2 2,7 2,8 3,1 2,6 2,8 2,9 3 2,9 

S 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 2,1 

SW 2,7 3,5 3 3,1 2,6 2,6 2,3 2,1 2,6 2,4 2,3 2,6 2,7 

W 2,9 3,9 2,7 2,9 2,4 2,3 2,4 2,6 2,8 2,8 2,9 2,6 2,8 

NW 6,5 6 5,6 5,4 4,7 4,8 5,3 5,1 5,2 5,1 5,8 6 5,5 

 

  3.1.2 Качество на атмосферния въздух в района 

Качеството на атмосферния въздух се определя от състоянието на приземния слой на 

атмосферата и представлява съотношението на естествените му съставки и добавените 

вещества от естествен и/или антропогенен произход. 

 

Емисиите в атмосферата са пряк резултат от стопанската активност в даден район. 

Размерът на емитираните вредни вещества зависи както от количеството на употребените 

горива и производствената продукция, така и от равнището на използваните технологии.  

 

В района около находище „Мечта“ и землищата на близките населени места не са 

ситуирани крупни промишлени замърсители, респективно замърсители на атмосферния 

въздух, тъй като липсва значително промишлено производство и/или експлоатация на 

обекти, които емитират вредни вещества. Шосейната мрежа в района на инвестиционното 

предложение се характеризира с малка гъстота. Тя е представена от пътища III и IV клас, 

което определя ниска интензивност на транспортното движение в близост до територията 

на бъдещата кариера. 

 

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение в землищата на 

селата Кънчево и Черганово, Община Казанлък, е отдалечен от населени места с 

интензивна индустрия и висока степен на урбанизация, поради което не може да се очаква 
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директен пренос на замърсители от съседни райони. Единственият значим проблем за 

чистотата на атмосферния въздух е свързан с това, че по-голяма част от населението през 

зимния сезон се отоплява с твърдо гориво – дърва и въглища. Това създава 

неблагоприятна атмосферна обстановка през зимния сезон, най-вече през ранните 

сутрешни и късните вечерни часове на денонощието. 

 

Община Казанлък, съгласно Заповед №РД969/21.12.2013г. на министъра на околната 

среда и водите за определяне на районите за оценка и управление на КАВ и на зоните, в 

които са превишени нормите с допустимите отклонения, е категоризирана като район или 

агломерация с превишения на установените норми по КАВ. Съгласно списъка с РОУКАВ 

изготвен от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Община Казанлък попада в 

обхвата на чл.30, ал.1, т.2: райони, в които нивата на един или няколко замърсители, за 

които не са установени допустими отклонения, превишават установените норми, (Наредба 

№7, ДВ бр.45/1999г.).  

 

Качеството на атмосферния въздух в района на Община Казанлък се следи от OPSIS-

система с. Ръжена, Общ. Казанлък. Това е градски фонов пункт за мониторинг на въздуха 

с обхват 100m-2km, в който се измерват показателите фини прахови частици (ФПЧ10), 

серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, тежки метали, хлороводород, хлор, 

циановодород, фосген. 

 

Данни относно състоянието на атмосферния въздух на територията на Община Казанлък 

са взети от Регионален доклад за състоянието на околната среда за 2015 година на 

Регионална инспекция по околна среда и водите Стара Загора. Нивата на основните 

замърсители са представени в Таблица 3-05, Таблица 3-06 и Таблица 3-07. 

 

 

Табл. 3-05. Нива на основните показатели за КАВ за 2013г., OPSIS с.Ръжена 

показател / тримесечие I-во II-ро III-то IV-то 
Норма за опазване на 

човешкото здраве 

(µg/m3) 

Максимална СЧК на SO2 124,49 128,81 99,76 96,53 350 

Максимална  СЧК на NO2 23,48 13,58 15,71 28,34 200 

Максимална СДК на ФПЧ10 65,19 104,83 66,6 47,86 50 

Източник ИАОС 

      

 

Табл. 3-06. Нива на основните показатели за КАВ за 2014г., OPSIS с.Ръжена 

показател / тримесечие I-во II-ро III-то IV-то 

Норма за опазване на 

човешкото здраве 

(µg/m3) 

Максимална СЧК на SO2 121,86 х 41,84 65,58 350 

Максимална  СЧК на NO2 31,1 53,31 32,71 95,68 200 

Максимална СДК на ФПЧ10 44,74 26,35 31,24 57,22 50 

Източник ИАОС 

     х - няма данни поради техническа неизправност 
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Табл. 3-07. Нива на основните показатели за КАВ за 2015г., OPSIS с.Ръжена 

показател / тримесечие I-во II-ро III-то IV-то 

Норма за опазване на 

човешкото здраве 

(µg/m3) 

Максимална СЧК на SO2 46,35 68,52 30,46 95,20 350 

Максимална  СЧК на NO2 127,89 120,38 60,75 6,90 200 

Максимална СДК на ФПЧ10 59,0 52,8 44,39 50,90 50 

Източник ИАОС 

      

Посочените норми са съгласно Наредба №12/15.07.2010г. за норми за серен диоксид, 

азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух, издадена от Министерството на околната среда и водите и 

Министерството на здравеопазването и в сила от 30.07.2010г. (Обн. ДВ бр.58 от 30 юли 

2010г.).  

 

Единствените превишения измерени в OPSIS с. Ръжена, са по отношение 

средноденонощната норма по показател ФПЧ10. През 2013г. превишенията са били 7 на 

брой, през 2014г. са отчетени 5 стойности превишаващи СДН, докато през 2015г. те са 

намалели до 3. Това показва тенденция към намаляване на замърсяването по показател 

ФПЧ10. И през трите години е спазено изискването на Наредба №12, да не се превишава 

СДН повече от 35 пъти за една календарна година. 

 

3.2. Повърхностни и подземни води 

Районът на инвестиционното предложение попада в обхвата на Басейнова дирекция за 

управление на водите – Източнобеломорски район, с център гр. Пловдив. Управлението 

на водите се извършва съгласно действащата в страната законодателна и нормативна 

уредба, като конкретните дейности в близък и дългосрочен аспект са на основата на 

разработен План за управление на водите в речния басейн. Последният обобщава 

националните изисквания и изискванията, поставени пред страната във връзка с 

членството и в Европейския съюз. Това означава възможно най-точно придържане към 

заложените в Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС изисквания и концепция за 

поетапно постигане на определено ниво на състояние на водите. 

 

За разглеждания район, със Заповед №РД-292/22.03.2010г. на министъра на околната 

среда и водите е утвърден Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в 

Източнобеломорски район, който се явява и основен инструмент за управление на 

водите. Поради тази причина, при характеризирането на водните обекти – повърхностни и 

подземни, които могат да бъдат повлияни от реализацията на инвестиционното 

предложение или се намират в близост до района на реализацията му, са взети предвид 

основно изложените в ПУРБ информация и изисквания към управлението на водите. 

 

Инвестиционното предложение е свързано с Разработване на находище на строителни 

материали – пясъци и чакъли – „Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община 

Казанлък. В хидрогеоложко отношение територията на Община Казанлък се отнася към 

Егейската водосборна област, поречие река Тунджа. 
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Фиг.3-03.Източнобеломорски район за басейново управление на водите с означено 

приблизително местоположение на находище „Мечта“. 

 
 

3.2.1. Хидрогеоложки и хидроложки условия и фактори, влияещи върху 

количеството и качеството на повърхностните и подземните води в района 

Подземни води 

В хидрогеоложко отношение районът на находище „Мечта“ се отнася към Казанлъшкия 

район. Той представлява един сложен надлъжен гребен, запълнен от горноеоценски и 

плиоценски седименти, които се препокриват от квартернерните  алувиални и 

пролувиални отложения. Горноеоценските седименти имат ограничено разпространение и 

няма данни за тяхната водоносност. Неогенските отложения залягат върху горния еоцен 

или върху кристалинната подложка. Дебелината им варира между 50-250m. В разреза на 

неогена участват глини с пясъчни и чакълести прослойки, които се характеризират с 

ниски филтрационни свойства. 

 

Подземните води в разглеждания регион са представени от Квартернерен водоносен 

хоризонт. 

 

В Казанлъшкия район са образувани акумулационни тераси, покрити от наносните конуси 

на някои старопланински реки. Освен алувиалните наносни конуси широко развитие имат 

и чисто пролувиалните наслаги от малките поройни дерета.  

 

Алувиалните и алувиално-пролувиалните отложения са изградени от добре промити 

чакъли, всред които се срещат и глини. Тяхната сумарна дебелина варира от 8 до 25m. 

 

В квартернерните образувания се е формирал общ подземен поток с главна посока на 

движение от север на юг към р. Тунджа. Дълбочината на нивата на подземните води 

Басейн на река Тунджа 
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варира от 0,55 до 10,5 m. По-голяма част от потока, преди да достигне реката, излиза на 

повърхността във вид на извори с дебити от 0,02 до 60 l/s. Водопроводимостта на 

квартернерните образувания се изменя в границите от 25 до 2270 m
2
/d. 

 

Подземните води имат напорен характер, с положение на нивата около земната 

повърхност. Подхранването на подземните води става главно от левите притоци на река 

Тунджа и в подчинена степен – от валежите. Квартернерните отложения в Казанлъшкия 

район се характеризират като умерено и силно водообилни.  

 

Според изготвената хидрогеоложка характеристика на находище „Мечта“, представена 

като отделно приложение към ДОВОС, и съгласно Изх. № КД-04-27/28.08.2015г. на БД 

ИБР – гр. Пловдив (Приложение №1), в хидрогеоложко отношение проучваната 

територия попада изцяло в границите на подземно водно тяло с код BG3G00000NQ003 – 

Порови води в Неоген – Квартернер – Казанлъшка котловина. Водоносния хоризонт е 

безнапорен, изграден от пясъци, гравелити, песъкливи глини, глинести пясъци, 

конгломерати, брекчи.  

 

 
Фиг. 3-04. Карта на подземно водно тяло „Порови води в Неогоен – Квартернер – 

Казанлъшка котловина“ с код BG3G00000NQ003, с означено местоположение на  

находище „Мечта“. 

 

Подземно водно тяло с код BG3G00000NQ003 заема площ от 548km
2
. Разположено е в 

северната централна част на Източнобеломорски басейн. Квартернерните отложения 

(алувиални и пролувиални) в котловината имат повсеместно разпространение и се 

отличават с висока водообилност, те залягат върху един мощен плиоценски комплекс от 

редуващи се глини, глинести пясъци, пясъци и по-рядко чакъл. 

 

Средния модул на подземния отток е определен на 4,5 l/s.km
2
. Естествените ресурси 

възлизат на 2466 l/s, от които има разрешено водовземане за 1235,1 l/s. 
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В близост до разглежданата територия се намира друго подземно водно тяло – с код 

BG3G00000Pt044 и наименование Пукнатинни води – Западно и централнобалкански 

масив (Фиг. 3-05). Литоложкият строеж на водоносния хоризонт е представен от 

гранитизирани боититови и двуслюдени гнайси, мигматити, гранитогнайси, гнайси, 

амфиболити и силиманитови шисти. Неговите общи характеристики ще бъдат 

представени за по-голяма пълнота на настоящата оценка: 

 площ на подземното водно тяло – 548 km
2
; 

 тип на водоносния хоризонт – безнапорен; 

 среден модул на подземен отток – 0,6 l/s.km; 

 естествени ресурси – 759,6 l/s, от които има разрешено водозвемане – 30,6 l/s. 
 

 
Фиг. 3-05. Карта на подземно водно тяло „Пукнатинни води – Западно и 

централнобалкански масив“ с код BG3G00000Pt044, с означено местоположение на 

находище „Мечта“. 
 

Повърхностни води 

В хидрографско отношение районът на находището попада във водосборната площ на 

река Тунджа. Басейнът на р. Тунджа се простира от вр. Ботев в Централна Стара планина 

до държавната ни граница с Турция. Дължината и до границата е 350 km. До град Ямбол 

протича право на изток, като оттам прави завой на 90° и приема южна посока, която 

запазва до вливането си в р. Марица (извън границите на България). Някои по-значими 

притоци са реките Тъжа, Габровница, Енинска, Мъглижка, Ветренска, Бяла, а най-голям 

приток е река Мочурица. 

 

В рамките на своите граници басейнът на р. Тунджа представлява тясна дълга долина, 

която може да се раздели по орографски белези на три части – западна, средна и южна. 
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Западната част на областта заема цялото Казанлъшко поле с ограждащите го 

старопланински и средногорски склонове. То е високо 350m. 

 

Средната част на водосборната област обхваща Сливенското и Карнобатското поле с 

ограждащите ги склонове на Стара планина, Средна гора и Карнобатските възвишения. 

Най-голямо и най-ниско (150m) е Сливенското поле. 

 

Южната част на басейна се простира южно от Ямболския пролом на р. Тунджа до 

турската граница. Полето има почти равнинен характер в западната си част и слабо 

хълмист вид в източната част. 

 

Изворът на река Тунджа е под връх Юрушка грамада (2136m) източно от вр. Ботев. 

Първоначално тече право на юг, като при гр. Калофер, където навлиза в Казанлъшкото 

поле, рязко завива на изток. В горния участък долината на р. Тунджа е дълбоко врязана и 

със стръмни склонове. Коритото на реката е каменисто-чакълесто. Скоростта на водното 

течение е 1,5-2,0 m/s. Реката в този участък тече праволинейно и не прави меандри. 

 

След гр. Калофер долината изведнъж се разширява. Ширината на Казанлъшката долина се 

изменя между 1 и 5 km, като на места достига до 7. Дъното на реката е от пясък, едър и 

дребен чакъл. Коритото също се разширява, като при Копринка достига 30m, а наклонът е 

1,5 ‰. Скоростта на реката намалява до 1-1,5 m/s. В началото реката прави слаби меандри, 

а в района между Тулово и Зимница и силно извити меандри. Залесеността в целия район 

на Казанлъшкото поле е около 56% - високостеблени и нискостеблени гори. 

 

От с. Николаево, след като направи един голям завой, р. Тунджа навлиза в Медженишкия 

пролом, който продължава до с. Бинкос – Сливенско. Дължината на реката в пролома е 

45km, а долината се стеснява значително, на места до 60-100m. Реката прави силно извити 

меандри, често се срещат ръкави и староречия. Средният наклон е 1,7‰. 

 

От с. Струпец река Тунджа навлиза в равното Сливенско поле. Дължината на Сливенската 

долина е около 70km със среден наклон на коритото 1,0‰. С разширяването на долината, 

реката прави силно извити меандри, множество ръкави и староречия. При с. Желю 

войвода реката променя посоката на течението си от изток на юг. 

 

Под гр. Ямбол река Тунджа навлиза в широкото Ямболско поле, където образува широка 

(10-25-40km), неясно изразена долина. Видът на долината не се променя значително до с. 

Княжево. Широчината на речното корито в този участък е от 40-50m със средна 

дълбочина 1-1,5m. Бреговете са ниски, полегати, обрасли с върбалак, а дъното на реката е 

песъчливо. Наклонът на коритото е към 0,70‰. 

 

Южно от с. Княжево Тунджа навлиза в Сремския пролом, който е тесен, със стръмни и 

голи склонове и с каменисто и неравно корито на реката. Този вид на долината 

продължава до границата на страната. 

 

По течението на реката в България са разположени 30 населени места – 5 града и 25 села. 

Водосборната област на река Тунджа възлиза на площ от 7901km
2
. 

 

Средногодишният отток на река Тунджа се изменя в границите от 0,471 m
3
/s при гр. 

Калофер до 39,852 m
3
/s при границата с Турция. 
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Минималният речен отток като годишна стойност по главната река се изменя от 0,230 m
3
/s 

при Калофер до 16,264 m
3
/s при границата и по притоците – от 0,030 m

3
/s за р. Коюнбунар, 

приток към яз.Кирилово, до 1,562 m
3
/s за р. Тъжа – устие. 

 

В района около находище „Мечта“ няма големи притоци. Най-близо е устието на р. Енина, 

което се намира на около 3 km от находището. 

 

Съгласно ПУРБ и Изх.№КД-04-27/28.08.2015г. на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив (Приложение №1), територията, предвидена 

за кариерен добив на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Мечта“, 

попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3TU900R042 - от поречието на река 

Тунджа. Това е р. Тунджа след яз. Копринка до яз.Жребчево, р. Крънска и долно течение. 

 

Фиг. 3-06. Хидрографската мрежа в района около находище „Мечта“ 

 
 

 

 
Река Тунджа в района на находище 

„Мечта“ 

 

 

Легенда: 

         - главни реки 

         - реки 

         - концесионна площ на 

находище „Мечта“ 

 

Мащаб 1:125 000 

 

В района воден обект по смисъла на Закона за водите се явява река Тунджа и 

принадлежащите ѝ земи. На следващата фигура 3-07 е представен водосбора на р. Тунджа 

след язовир "Копринка" до находище "Мечта". 
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Фиг. 3-07. Водосбор на р. Тунджа след язовир "Копринка" до находище "Мечта" 
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Във връзка с Изх.№КОС-01-345/03.11.2016г. на РИОСВ гр.Стара Загора и Изх.№КД-04-

459/13.10.2016г. на БД ИБР гр.Пловдив е изготвено Предпроектно хидроложко проучване 

на находище „Мечта”. Целта на проучването е да се оцени нивото на водния стоеж при 

средни количества на оттока, в коритото на реката край контура на находище "Мечта".  

 

Основните хидроморфологични елементи на р. Тунджа от яз. Копринка до створа, в който 

ще става определянето на високите вълни са дадени в табл. 3-08. 

 

Таблица 3-08. Хидроморфологични елементи на р. Тунджа 
 

 

 

Пункт 

Площ на 

водосб. 

област 

 

F 

кm
2 

 

Дължина на 

вододелната 

линия 

 L 

кm 

Дължина 

на реката 

от яз. 

Копринка 

до 

участъците 

 

Надлъжен 

наклон на 

реката 

 

 

J 

      ‰ 

Дължина 

на водосб. 

област 

 

S 

km 

 

Средна 

Широчина 

на водосб. 

област 

 

B 

km 

яз. “Копринка”- 

пункт 1 

251.2 85.650 13.1 1.6 11.8 22.7 

яз. “Копринка”- 

пункт 2 

255 86.140 13.9 1.58 12.9 22.7 

 

Отточният режим на река Тунджа след язовир ‘’Копринка’’ се подхранва само от 

допълнителната проточност на водосбора и спорадично изпуснати води. На практика 

естествените хидроложки процеси се развиват в обхвата на допълнителната проточност, 

между язовира и проучвателните участъци. 

 

 
Фиг. 3-08. Река Тунджа в района на находището 
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Таблица 3-09. Основни статистически характеристики на р. Тунджа за периода 1961-2004г, (ПУРБ, Източнобеломорски басейн за 

периода 2010-2015 г.) 
 
 
 

N: 

 
 
 
Река. Пункт 

 
Пло

щ 

(A) 

Годишни 
стойности 

 

Q 
1961-
2004 

M 
Q Q 

anuual 

Q 

annual 

sQ 
 

Cv 
 

Cs 

km2 m3 / s l / s / km2 m3 / s m3 / s m3 / s   

  Г л а в н а   р е к а   
1 р. Тунджа при гр. Калофер 26,3 0,471 17,91 0,230 0,965 0,150 0,318 1,012 
2 р. Тунджа при с. Павел Баня 288,3 3,891 13,50 2,282 6,3242 0,982 0,252 0,279 
3 яз. Копринка 861,4 8,415 9,77 4,083 13,776 2,317 0,275 0,126 
4 р. Тунджа при с. Ръжена 1258,2 12,371 9,83 5,793 19,592 3,423 0,277 0,101 
5 яз. Жребчево  19,635  8,634 28,567 5,208 0,265 -0,223 
6 р. Тунджа при с. Баня 2234,0 21,290 9,53 9,262 31,359 5,697 0,268 -0,204 
7 р. Тунджа след вливане на р. Беленска 

/бент Бинкос/ 
 

 
25,605 

 
 

10,930 
 

38,681 
 

7,020 
 

0,274 
 

-0,107 

8 р. Тунджа при гр. Ямбол 4882,0 32,258 6,61 13,741 55,852 10,077 0,312 0,257 
9. р. Тунджа при Ханово  32,410  13,779 56,383 10,172 0,314 0,268 

10. р. Тунджа при Коневец  32,713  13,855 57,446 10,361 0,317 0,290 
11. р. Тунджа при гр. Елхово 5551,4 34,064 6,14 14,386 59,990 10,869 0,319 0,297 
12. р. Тунджа след р. Поповска  35,853  15,241 63,260 11,473 0,320 0,316 
13. р. Тунджа след вливането на р. 

Араплийска 
 37,124  15,594 65,572 11,933 0,321 0,331 

14. р. Тунджа след вливането на р. 
Синаповска 

 39,011  16,058 69,666 12,748 0,327 0,361 
15. р. Тунджа при границата 7883,6 39,852 5,06 16,264 71,494 13,118 0,329 0,374 

 

 

От таблица 3-09, приемаме за ползване основните статистически характеристики на р. Тунджа при с. Ръжена, където попада находище 

"Мечта". Средния годишен отток на реката в този участък за 1961-2004 г. е 12.371 м
3
/с 
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3.2.2. Количествена и качествена характеристика на водните ресурси 

на територията на обекта и категорията на водоприемниците 

Повърхностни води: 

Находище „Мечта“, попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3TU900R042 

от поречието на река Тунджа. Характеристиката на водното тяло е представена в таблица 

3-10. 

 

Таблица 3-10. Състояние на водно тяло – поречие река Тунджа, съгласно ПУРБ на 

БДИБР – 2010г. 

Код на 

водното 

тяло 

Речен тип Описание Екологично 

състояние/ 

потенциал 

Химично 

състояние 

Общо 

състояние 

BG3TU900

R042 

Чакълест 

полупла-

нински 

р.Тунджа след яз.Копринка 

до яз.Жребчево, р.Крънска и 

долно течение 

лошо добро лошо 

 

Съгласно утвърдения ПУРБ повърхностното водно тяло с код BG3TU900R042 е 

определено в добро химично състояние, умерено състояние по биологични показатели и 

лошо по физикохимични показатели. Конкретни данни за качеството на повърхностните 

води в района не са публикувани. 

 

Съгласно целите, заложени в ПУРБ на БДИБР, повърхностното водно тяло трябва да 

постигне „добро екологично и общо състояние“. По-конкретно целите и сроковете са 

представени в таблица 3-11. 

 

Таблица 3-11. Цели за повърхностно водно тяло с код BG3TU900R042 

код 

ВТ 
име ВТ 

Химично 

състояние 

Екологично 

състояние / 

потенциал 

Общо състояние 

цел срок цел срок цел срок 

B
G

3
T

U
9
0

0
R

0
4
2
 

р.Тунджа след 

яз.Копринка до 

яз.Жребчево, 

р.Крънска и 

долно течение 

добро 

химично 

състояние 

2015 добър 

екологичен 

потенциал 

2021 добро 

състояние 

2021 

 

За постигане на заложените цели са предвидени мерки свързани с: 

 Реконструкция и модернизация на индустриална ПСОВ и ГПСОВ; 

 Доизграждане на канализационни мрежи и ПОСВ за населени места от 2000-10 000 

еквивалентни жители; 

 Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в 

реките; 

 Забрана за изграждане на МВЕЦ; 

 Забрана за добив на инертни материали в близост до кладенци за питейни води; 

 Забрана за добив на инертни материали и други. 

 

За водното тяло не са предвидени конкретни мерки и забрани, имащи отношение към 

инвестиционното предложение. То не засяга речното корито или бреговете на реката. 

 

Отточна характеристика при средни водни нива 

Във връзка с Изх.№КОС-01-345/03.11.2016г. на РИОСВ гр.Стара Загора, Изх.№КД-04-

459/13.10.2016г. на БД ИБР гр.Пловдив е необходимо да се оцени нивото на водния стоеж 
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при средни количества на оттока, в коритото на реката край контура на находище 

"Мечта". Уточнено е съвременното положение на речното корито и по два напречни 

профила (Приложение 4) е оценено нивото на реката при средни количества на оттока. 

 

Оценката на нивото е направен за створа на реката в мястото на определяне на средната 

вълна по сравнението с пропускателната способност на сечението, изчислено по 

формулата на Шези-Павловски. 

 Q = FC RJ  

 

 където:Q-провеждано водно количество в дадено сечение,m
3
/s 

                      F-площ на сечението, m
2
; 

   R -хидравличен радиус, m;  

              J -хидравличен наклон; 

                 h –дълбочина/височина на водния слой в сечението, m; 

                 U – намокрен периметър за триъгълен профил,m; 

            R=
U

F
 

                        C-скоростен коефициент , sm / ;по Павловски; 

 

            С = yR
n

1
 

                           n-коефициент на грапавина, определен таблично; 

                           y-степенен показател, зависещ от хидравличния радиус и 

коефициента на грапавината; 

 

За конкретните условия са определени: n = 0,08, 1/n = 25; у=0,25 и хидравличен наклон J = 

0,0017 

 

При различни водни нива е генерирана крива на пропусквателната възможност на 

сечението на речното корито при двата пункта (фиг.3-09). 

 

Напречен профил I-I (пункт 1) 

Таблица 3-12. Определяне на водното количество преминаващо през сечението на реката 

при пункт 1. 

h  

m 

F  

m
2
 

U  

m 
R=F/U C=1/n.R

y
 

Q=FC*SQRT(RJ) 

m
3
/s 

0.4 2.271 7.23 0.314108 18.71586 0.982179197 

0.8 5.525 9.61 0.574922 21.76919 3.760134871 

1.2 10.51 14.01 0.750178 23.26651 8.73254075 

1.6 18.269 30.33 0.602341 22.02422 12.87540857 

 

На фиг 3-09. се вижда че височината на вълната  при средногодишен дебит Qm = 12.371 

m
3
/s, e h= 1.55 m. Напречното сечение се затваря между кота 318.53 - дъно на речното 

легло и кота 320.08, (Приложение 4). 
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Напречен профил II-II (пункт 2) 

Таблица 3-13. Определяне на водното количество преминаващо през сечението на реката 

при пункт 2. 

h  

m 

F  

m
2
 

U  

m 
R=F/U C=1/n.R

y
 

Q=FC*SQRT(RJ) 

m
3
/s 

0.4 5.088 14.75 0.344949 19.15926 2.360629792 

0.8 11.66 17.93 0.650307 22.45017 8.703655952 

1.2 19.08 19.76 0.965587 24.78209 19.15739317 

1.6 27.22 22.36 1.217352 26.25996 32.51732648 

2 36.54 25.59 1.427902 27.32842 49.19904868 

 

На фиг. 3-09 се вижда че височината на вълната  при средногодишен дебит Qm = 12,371 

m
3
/s, e h= 0.94 m. Напречното сечение се затваря между кота 317.78 - дъно на речното 

легло и кота 318.72  (Приложение 4). 

 

Направените изчисления показват, че при средногодишния дебит ще има неголеми 

заливаеми земи от двете страни на леглото на реката. Малко по-широки в горното 

течение, поради по ниските брегове. 

 

 
Фиг.3-09.Зависимост на оттока и височината на вълната 

 

Изводи и препоръки във връзка с извършените проучвания: 

1. Естественото легло на р. Тунджа не съвпада с това на картата на запасите. 

2. Извършена е актуализация на карта на запасите с естественото легло.  

3. В района на профил 1 (виж План на запасите на находище „Мечта” с очертания на 

речното легло при средни води, в Приложение №4 се установява, че при средни 

водни нива ще има заливане на прилежащите земи на реката. 

4. Нанесена е заливаемата площ на карта на запасите. 
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5. Да се извърши корекция на северната граница със запасите на находище „Мечта”, с 

цел да не се засягат прилежащите земи и леглото на река Тунджа. 

6. Да се преизчислят запасите на находището, съобразно направените препоръки за 

изменение границата на запасите. 

 

Качеството на подземните води се определя от антропогенното въздействие, което се 

изразява в различни типове замърсявания от точкови и дифузионни източници. Според 

одобрения ПУРБ подземните води на подземно водно тяло с код BG3G00000NQ003 – 

Порови води в Неоген – Квартернер – Казанлъшка котловина, в чийто обхват попада 

находище „Мечта“ е оценено в добро количествено и химично състояние. По данни от 

годишния доклад на РИОСВ Стара Загора за 2014г., в пунктовете за мониторинг не се 

фиксират средногодишни съдържания над праговата стойност на наблюдаваните 

показатели. 

 

Според информация от БДИБР – Пловдив, естествените ресурси на подземното водно 

тяло възлизат на 2466 l/s. Определени са разполагаеми ресурси от 1378 l/s, от които 

разрешеното водовземане възлиза на 1235,1 l/s, а свободните количества са 142,9 l/s. В 

радиус от 1000m от находището в това подземно тяло няма изградени водовземни 

кладенци за водоснабдяване. Най-близко разположени водни обекти, източници на 

питейно-битово водоснабдяване в района на ИП са шахтови кладенци от ВС „Ръжена“ – I-

ви подем и ВС „Ягода“ - I-ви подем за питейно-битово водоснабдяване на гр. Стара 

Загора, с. Змейово, с. Борилово, с. Пряпорец, с. Старозагорски минерални бани, с. Ново 

село, с. Хрищени, Община Стара Загора и с. Ягода, Община Мъглиж. Те се намират на 

около 1300m източно от находище „Мечта“. За ШК има учредена СОЗ съгласно Наредба 

№3/16.10.2000г. за СОЗ. Разположението на ШК с прилежащата СОЗ спрямо кариерната 

площ е означена на Карта с разположение на източниците за питейно-битово 

водоснабдяване в района на находище „Мечта“, М 1: 25 000 представена в Приложение 

№4. 

 

Съгласно писма с Изх.№ЦУ-647/20.07.2015г. и Изх.№ЦУ-629/26.02.2016г. (Приложение 

№1) на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора, концесионната площ на 

находище „Мечта“ в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък не попада 

в пояси I, II и III на санитарно-охранителни зони, учредени или в процедура по учредяване 

по реда на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 

води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

 

С Изх. №ЦУ-647/20.07.2015г. (Приложение №1), „В и К“ ЕООД – Стара Загора, 

съобщават още, че на запад находище „Мечта“ граничи със сервитутната зона на 

хранителен стоманен водопровод Ф150 mm за селата Овощник и Черганово. С цел 

предпазване на съществуващият водопровод е препоръчано да се изгради баражна стена, 

която да предпази от евентуално разрушаване на хранителния водопровод. В последствие 

е подписано споразумение между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД и „ТРОН“ 

ЕООД, съгласно което двете страни се договарят със съвместни усилия да направят 

необходимото за изместване на трасето на стоманен водопровод Ф150 mm, представено в 

Приложение №3. 
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3.3.Земи и почви. Геоложка основа. 

3.3.1. Характеристика и състояние на почвите в района на 

находището и в граничещите с него земи. 

Съгласно почвено-географското райониране на България (Глазовская, 1983, Нинов, 1997) 

почвите в района на находище „Мечта“ в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община 

Казанлък попадат в Задбалканска провинция на Балканско-Средиземноморската почвена 

подобласт. В района на инвестиционното предложение преобладаващи са канелено-горски 

и алувиално-ливадни почви. Според новата класификационна система на почвите в 

България ( класификация на FAO), те се отнасят към: 

 Ордер А – почви, несвързани със зонални климатични условия; 

 Тип – Наносни почви (Fluvizols, FL) 

 Подтип – Алувиално-ливадни (Eutric Fluvizols) 

 Ордер F – почви с акумулация на глина или сесквиоксиди и органична материя в 

подповърхностните хоризонти 

 Тип – Лесивирани-излужени канелени горски почви  (Luvisols, LV) 

 Подтип – Канеловидни хромови или лесивирани почви (Chromic Luvisols, LVx). –

няма ги в геоложкия доклад, но ги има на почвена карта на България 

 

Алувиално-ливадни почви (Fluvisol) 

Почвите от района на находището са главно алувиално-ливадни. Те са широко 

разпространени в заливните речни тераси. Количеството на хумуса е малко, варира от 0,8 

до 2-3%. Профилът на алувиално-ливадните почви има леко песъчливо-глинест и средно 

песъчливо-глинест състав в повърхностния хоризонт. Този вид почви имат само един 

тънък повърхностен хоризонт – по-тъмен, до 10cm, след което има само слоеве, 

различаващи се по вида на фракцията. Те са със сиво-жълт цвят и са много плодородни. 

Алувият представлява материал, които се формира от постоянно течащи води. Той се 

натрупва по речната тераса като фин материал с богато органогенно и минерално 

съдържание, което му предава изключителна плодородност. Алувиално-ливадните почви 

имат висока водопропускливост, средна водозадържаща способност и добра аерация. 

 

Излужени канелени горски почви (Ckromic Luvisol) 

По-слабо застъпени в района около находище „Мечта“ са излужените канелени горски 

почви. Те имат рязка диференциация между хумусния и илувиалния хоризонти. 

Хумусният е с мощност 25-40 см, има канелен цвят и сбит до плътен строеж. Илувиалният 

хоризонт е мощен (до 70-80 см), глинест, уплътнен, червеникаво-кафяв. Карбонатите са 

измити на дълбочина 80-100 см и реакцията на почвата е слабо кисела. Съдържанието на 

хумус в орницата е около 2 % и почвите са слабо запасени с азот и фосфор и добре с 

калий. Физичните свойства на тези почви са неблагоприятни — слаба водопропускливост, 

при навлажняване набъбват, а при изсъхване се спичат, при обработка се къртят на твърди 

буци. Естественото им плодородие е слабо, но могат да се получават задоволителни 

добиви при добра агротехника. 

 

Почвите, които ще бъдат засегнати от осъществяване на инвестиционното предложение, 

са алувиално-ливадни почви. В интервал до 5 метра от повърхността фракцията е суха, 

рахла. Формата на късовете говори за слаба (къса) транспортна обработка. Малкото 

количество на глинести минерали говори и за слаб воден режим. 

 

На територията на обекта не се установява замърсяване на почвите от вкисляване, 

засоляване или други антропогенни въздействия с негативен характер. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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По данни от годишния доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Стара Загора, 

през 2012г. съдържание на тежки метали и мeталоиди в почвите от територията на 

Община Казанлък се следи в пункт – с.Бузовград. Резултатите от извършените анализи 

показват, че почвите в контролираната територия са незамърсени с тежки метали и 

металоиди. Установява се тенденция на задържане нивата на наблюдаваните индикатори, 

които са много под границите на максимално допустимите концентрации. 

 

По-актуални данни могат да се посочат от пункт за мониторинг на почвите с.Бънзарето, 

Община Мъглиж, което се намира на около 19km от находище „Мечта”. Резултатите от 

извършеният анализ в този пункт през 2015г. показват че съдържанието на тежки метали в 

почвата е много под максимално допустимите концентрации. 

 

3.3.2. Геоложки строеж в района на обекта 

На територията на  находище „Мечта“ са извършвани проучвателни работи и е изготвен 

геоложки доклад. Съгласно него в района на ИП са представени кватернерни наслаги - 

алувиални образувания. Те запълват заливната и надзаливната тераса на река Тунджа. 

Изградени са от валунно-чакълеста съставка с пъстър петрографски състав, 

характеризиращ подхранващата провинция. Примесени са с глинесто-песъчливи наноси.  

 

Русловият фациес на р. Тунджа е представен от чакъли и валуни, циментирани от 

песъкливи материали. В заливната тераса доминират пясъци, глинести пясъци и силно 

песъчливи глини. Дебелината на наслагите достига 8-10 м. Фациеса е смесен, преходен. В 

основата на разреза доминира по-ситната фракция – пясъците. В горната част алтернират 

от дребно до грубозърнести пясъци. Покривката е от песъкливи глинести материали с 

техногенни отпадъци и растителни примеси. Прехода между различните фракции е 

постепенен и те не могат да се разграничат по мощност. 

Късовете от чакъли достигат големина до 10-15 см, а обикновено са 4-6 см. Представени 

са всички разновидности от подхранващата провинция от север и юг: магмени и 

седиментни скали. Наблюдават се диорити, гранити, варовици, доломити, мергели, 

пясъчници, кварцити, кварцови късове. По-твърдите разновидности са слабо заоблени, по-

слабите с подчертано удължена форма. Цимента на късовете е от същите материали, 

доведени до ситно към едрозърнеста фракция. В интервал до 5 метра от повърхността 

фракцията е суха, рахла. Формата на късовете говори за слаба (къса) транспортна 

обработка. Малкото количество на глинести минерали говори и за слаб воден режим.  

 

Постоянството в състава на материалите, изграждащи находището го доближава най-

много до алувиално – пролувиални плейстоценски наслаги с дебелина до няколко десетки 

метри. Те заемат заливната и надзаливната тераса на р. Тунджа. Водното ниво в терасата 

кореспондира с нивото на река Тунджа. Под него пясъците са водонаситени и изработките 

се завиряват след определено време. Прокараните шурфи с дълбочина 3,5 м. не достигат 

подложка. Шурфите се обрушват под водното ниво. 

 

3.3.3. Минерално разнообразие 

Полезни изкопаеми 

Находище „Мечта“ се намира в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък. 

По данни от националния концесионен регистър за добив на подземните богатства 

(http://www.nkr.government.bg/) в радиус от 10km от разглеждания обект има предоставени 

три концесии за добив на подземни богатства: 

o  Находище за добив на строителни материали, баластра – пясък и чакъл, „Ръжена“, в 

землището на с.Ръжена, Община Казанлък.  

http://www/
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o  Находище за добив на строителни материали, баластра – пясък и чакъл, „Ягода – 

запад“, на територията на селата Ръжена, Ягода и Тулово общини Казанлък и 

Мъглиж.  

o Находище за добив на строителни материали – базалти, „Баалък тепе“, на 

територията на село Долно Изворово, Община Казанлък. 

 

Отстоянието им до находище „Мечта“ е над 4,5 km. В Приложение №4 е представена 

карта в М 1:150 000 с означено местоположение на предоставените концесионни площи, 

за добив на подземни богатства, придружена с извадка от националния концесионен 

регистър за добив на подземни богатства с данни за площта и вида на полезното 

изкопаемо. 

 

Потенциала за кумулативното въздействие вследствие едновременната експлоатация на 

находище „Мечта“ с гореизброените находища в района е подробно оценено в т.4.10. 

 

3.3.4. Сеизмичност 

Съгласно Картата на сеизмично райониране на Република България за период 1000 години 

(ДВ. бр.13/14.02.2012г.), находище „Мечта“ попада в област със сеизмична активност от I-

VIII-та степен по МШК-64 (сеизмична скала „Медведев-Шпонхойер-Карник“ от 1964г.). 

Коефициента на сеизмичност за района е 0,15 – един от най-високите за страната. 

 

3.4. Ландшафт 

За целите на настоящата оценка е извършено кратко описание на структурата и 

функционирането на ландшафтите в проучваната територия, техните възможности за 

осъществяването на целите, промените в структурите и функционирането на 

ландшафтите. 

 

За характеризиране на ландшафта на общината е използван Общ устройствен план на 

територията с изявено културно-историческо наследство „Долината на тракийските 

владетели“, Община Казанлък, 2015г. 

 

3.4.1. Подробно описание на структурата на ландшафта в района на 

обекта 

Проучваната територия е разположена върху дясната тераса на р.Тунджа, между 

северните склонове на Средна гора и южните склонове на средните части на Стара 

планина. Релефът на Община Казанлък, на чиято територия попада и находище „Мечта“, е 

полупланински и равнинен, със средна надморска височина 400-500m.  

 

Казанлъшката долина по своите морфоложки характеристики се дели на три части: 

 Западна – между Карловското поле и плоските ниски хълмове източно от гр. 

Казанлък. Тази част е най-широка, има нахълмен релеф и надморската и височина 

достига до 500m; 

 Средна – от гр. Казанлък до Межденишкия пролом при с.Николаево. Тя е 

значително по-тясна и по-ниска; 

 Източна – от Межденишкия пролом до Сливенската котловина. Тя е най-

разнообразна в релефно отношение поради наличието на многобройни наносни 

конуси и уединени хълмове. 

 

Територията предвидена за изпълнението на инвестиционното предложение се намира в 

средната част на долината. Горските територии заемат 44% от територията на общината 

(Фиг.3-10), което е по-високо от средния дял за областта. Водните площи и течения заемат 
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сравнително висок дял – 3% от територията и това се дължи на наличието на един голям и 

20 малки язовира. В заливните тераси растителността е предимно ливадна. От 

естествената дървесна растителност най-често срещани са върбите, елшата и тополите. 

 

Делът на антропогенно повлияните територии (за добив на полезни изкопаеми, за 

транспорт и урбанизирани) също е голям – 17%. Относителният дял на земеделските 

територии (37%) е по-малък вот този за областта (49.3%). 

 

 
Фиг.3-10. Баланс на територията на Община Казанлък по видове, Общински план за 

развитие на Община Казанлък 2014-2020г. 

 

Според ландшафтното райониране на България, котловината се причислява към: 

 Южнобългарска планинско-котловинна ландшафтна област 

 Средногорско-Задбалканска ландшафтна подобласт 

 Ландшафтен район на източните ниски Задбалкански котловини. 

 

Естественият ландшафт в изследваната територия, вследствие антропогенна намеса е 

променен като са обособени няколко типа антропогенен ландшафт: 

Водни и крайводни ландшафти - реките Тунджа, Енинска, Габровница, яз.Копринка и 

др.; 

Земеделски:    Селскостопански ландшафт – пасища и мери, трайни насаждения, и/или 

необработваеми земи; 

      Горски – с характерна естествена растителност, стопански гори, курортни 

гори, защитни гори;  

Урбанизирани – гр. Казанлък, с. Бузовград, с. Овощник, с. Кънчево, с.Черганово, гр. 

Мъглиж, с. Тулово, военни поделения, стопански дворове и др.; 

Техногенни: Комуникационни ландшафти – коридорите на инженерната 

инфраструктура – пътно-комуникационни: подбалканската ж.п. линия София-Бургас, 

републикански път I-6, републикански път I-5, мрежа от общински пътища; обекти на 

електропреносната мрежа и др.; 

      Миннодобивен – кариерни гнезда; 

Културно-исторически ландшафт – гробници, могили, средновековни селища и др. 

 

За ландшафта като териториална система, съществена роля играят както природните 

геокомпоненти (скален субстрат, релеф, климат, хидроложки режим, почви и 

растителност), така и антропогенните фактори (степен на намеса, участие и въздействие). 

37% 

44% 

3% 

16% 

Баланс на територията на общината към 31.12.2012г. 

Земеделски 

Горски 

Водни течения и площи 

За добив, транспорт, 

урбанизация 
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Като ландшафтна структура разглежданата територия може да се отнесе към земеделски, 

селскостопански ландшафт – пасище и мера, и техногенен, миннодобивен – поради 

наличието на нерегламентирани кариерни изработки за незаконен добив. 

 

3.4.2. Оценка на потенциала за самопречистване и самовъзстановяване 

на ландшафтите 

Опазването и възпроизводството на природните ресурси и особено разширеното 

възпроизводство на биологичните ресурси трябва да се основава на много добро 

познаване на закономерностите в действието на факторите и на умелото управление на 

факторите за формиране на ландшафтите. За да се организира рационално използване на 

природните ресурси и ефективна природозащитна дейност, е много важно да се отчита 

фактът, че ролята и влиянието на отделните фактори значително се различават при 

различни природни и стопански условия. 

 

Съгласно типологията на общините в България по екологично състояние, Община 

Казанлък като цяло спада към групата общини със невисока оценка II /5-степенна скала на 

оценка: ниска, невисока, средна, повишена, висока/ (Ковачев, А., 2009, Териториално 

устройство.С., Пенсофт). 

 

Специфичността на ландшафта тук се определя от по-голямата отвореност на 

Казанлъшката котловина към Горнотракийската низина и Средиземноморието. Вековната 

дейност е променила облика на първичния ландшафт в котловината и днес по степен на 

антропогенно натоварване на територията, той се причислява към категория „ландшафт на 

обработваеми и необработваеми земи със силно антропогенно натоварване“. 

 

На проучваната територия хармонията на естествения ландшафт в известна степен вече е 

нарушена от антропогенния фактор – естествена горска растителност липсва, формиран е 

техногенен ландшафт – терен нарушен от кариерни изработки, голяма част от които са се 

обрушили и рекултивирали, черни пътища и др. Няма голям контраст между предвидената 

дейност и съществуващата околна среда. 

 

Въздействието върху ландшафта при разработване на находище „Мечта“ е неизбежно, но 

промените в структурата и функционирането на ландшафтите след реализация 

предвижданията на проекта няма да се отразят чувствително върху структурата и облика 

им. Не се предвижда изграждане на сгради и други съоръжения. 

 

С разработването и експлоатацията на находището ще се увеличат площите на 

техногенните ландшафти за сметка на останалите. 

 

Въз основа на състоянието на ландшафта и очакваното въздействие върху него, можем да 

направим следните изводи: 

 Основното въздействие върху околната среда при разработването на находището 

ще бъде от визуално-естетически характер; 

 Временно визуално въздействие – депо за откривка на земните маси и 

непродуктивните прослойки; 

 Антропогенните (техногенни) изменения на ландшафта ще бъдат постоянни, 

значителни и дълготрайни; 

 Повърхностното отнемане на теренни маси при откритите кариерни разработки 

неизбежно променя всички елементи на ландшафта; 
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 От ландшафтно-екологична гледна точка промени ще настъпят при растителната, 

почвената и геоложката компонента на ландшафта; 

 Отрицателният ландшафтно-естетически ефект на кариерата се намалява от 

нейното ситуиране съобразно природните дадености /релеф, изложение/ и 

антропогенните ограничители. 

 

Необходимо е след извършване на техническата рекултивация на бордовете на кариерата 

да се възстанови в значителна степен почвената им структура, а чрез биологичната 

рекултивация, визуално и териториално обектът да бъде вписан по най-благоприятния 

начин в околния ландшафт 

 

3.5. Природни обекти 

3.5.1. Защитени природни територии 

Непосредствено в района, където ще се реализира инвестиционното предложение, няма 

защитени природни територии по смисъла на Закона за защитените територии. На Фиг.3-

11 и в Приложение №4 е представена карта на Защитените територии, М 1:600 000. Най-

близката защитена територия се намира на отстояние около 5800m в западна посока от 

находището: 

 

Природна забележителност „Мегалита“ – обявена със Заповед № РД-470 от 

28.05.2013г., ДВ бр.56/2013г., с цел опазване на естествено скално образувание от типа 

„скален прозорец“. Мегалитът представлява скална група, в която чрез изсичане е 

обособен отвор с височина около 1,80 m и се смята за древно светилище от времето на 

късния енеолит и началото на бронзовата епоха. Намира се в землището на с. Бузовград, 

Община Казанлък. Природната забележителност е с площ 0,53ha и има следният режим на 

дейности: 

1.Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; 

2.Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

3.Забранява се извеждане на сечи с изключение на санитарни; 

4.Забранява се чупене, драскане и повреждане по друг начин на скалното образувание; 

5.Забранява се палене на огън; 

6.Забранява се движение на моторни превозни средства; 

7.Забранява се бивакуване и лагеруване. 

 

Североизточно от находище „Мечта“, в землището на гр. Мъглиж, Община Мъглиж на 

отстояние около 10km се намира защитена местност „Мъглижката клисура“, обявена 

за опазване на характерен ландшафт със Заповед №309 от 10.04.1986г., ДВ бр.34/1986г., е 

с площ 239.64ha. Защитената местност има следният режим на дейностите: 

1. Забравяна се строителство освен предвиденото в устройствените проекти. 

2. Забраняват се сечи, освен отгледни и санитарни, или съгласно устройствените 

проекти. 

3. Забранява се разкриването на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които 

се повреждат или изменят естествения облик на местността или водния и режим. 

4. Забранява се влизането, преминаването или паркирането то моторни превозни 

средства. 

5. Забравяна се ловуване. 

6. Забранява се повреждане или унищожаване на скални и пещерни образувания, 

археологични и исторически обекти. 

7. Разрешават се мероприятия за подхранване на дивеча. 

8. Разрешава се зарибяване на реките и спортен риболов. 

9. Разрешава се ползване на сенокосните площи за добив на сено. 
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10. Разрешава се залесяване с характерни за районите дървесни видове. 

11. Разрешава се паша на домашни животни (без кози), регулирана в зависимост от 

състоянието на насажденията и тревната покривка. 

 

Защитената местност представлява величествен каньон на река Селченска (Мъглижка 

река) с чудновати скални феномени и непристъпни стени и сипеи. По течението на реката 

се намират две природни забележителности –  „Големия скок“ и „Малкия скок“. Те са 

обявени с цел опазване на водопад по течението на река Селченска. 

 

ПЗ „Големия скок“ с площ 1.01ha е обявена със Заповед №3796 от 11.10.1965г., ДВ бр. 

12/1966г. Съгласно заповедта се забранява разкриването на кариери, къртене на камъни, 

копаене на пръст и пясък; риболова, ловуването, както и гърменето със всякакви оръжия и 

експлозиви; прокарването на пътища, строежи на сгради, изменението или замърсяването 

на водните течения; косене на трева, късане на цветя и събиране на билки и горски 

плодове; палене на огън, замърсяване на района с отпадъци от храна, както и всякакви 

действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада. Разрешава се 

провеждането на залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта; в горите да се 

провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сеч, с оглед подобряване ,красните и 

защитни функции на гората; прокарването на пътища и алеи и строителство на сгради, 

необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти. 

 

ПЗ „Малкия скок“ има площ от 0.96ha и е обявена със Заповед №3039 от 03.10.1974г., 

ДВ бр.88/1974г. Съгласно заповедта се забранява да се секат, кастрят и повреждат 

дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения; паша на добитък през 

всяко време; да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се 

развалят гнездата и леговищата на същите; да се разкриват кариери за камъни, пясък и 

пръст, с което си поврежда и изменя естествения облик на местността и включително 

водните течения; чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 

сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите; воденето на интензивни и 

голи главни сечи. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите 

дървета с влошени декоративни качества. 

 

Западно от водопадите и на около 8600m североизточно от находище „Мечта“ се намират 

две природни забележителности обявени със Заповед № 3039 от 03.10.1974г., ДВ 

бр.88/1974, за опазване на скално образувание. Това са ПЗ „Момите“ с площ от 1,02ha и 

ПЗ „Винишки камък“ с площ 2,52ha. Съгласно заповедта за обявяване, на територията 

на двете защитени територии се забранява да се секат, кастрят и повреждат дърветата, 

както и да се късат или изкореняват всякакви растения; пашата на добитък през всяко 

време; да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се развалят 

гнездата и леговищата на същите; да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с 

което си поврежда и изменя естествения облик на местността и включително водните 

течения; чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, 

сталагмити и други скални образувания в пещерите; воденето на интензивни и голи 

главни сечи. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с 

влошени декоративни качества. 

 

На около 7000m източно от находище „Мечта“ се намира защитена местност „Туловска 

кория“. Обявена е със Заповед № РД-2593 от 13.10.1961г., ДВ бр.6/1962г. Тя е с площ 

75.7ha и се припокрива със защитена зона по директивата за местообитанията „Тулово“ с 

код BG0000203. Целта на обявяване на защитената местност е опазване на остатъци от 

вековна дъбова гора, с най-впечатляващо дърво "Царският дъб"- около 850 годишен, 
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висок 26 м. и други подобни от типа "летен дъб" - "Змеят", "Приказният дъб", 

"Красавецът". В защитената местност се забранява провеждането на всякакви сечи, паша 

на добитък, както и всякакви дейности, които биха станали причина за повреждането или 

изсъхването на вековните дървета. 

 

На 9700m на изток от находище „Мечта“ се намира защитена местност „Юлиевска 

кория“. Обявена е със Заповед № РД-836 от 08.12.2009г., ДВ бр.8/2010г. с площ от 

228.35ha. Целта на обявяване е опазване на една от малкото запазени равнинни дъбови 

гори по поречието на река Тунджа и има следния режим на дейности: 

1. Забранява се строителство с изключение на съоръжения за поддържане на 

благоприятен воден режим в защитената местност. 

2. Забранява се изграждането на нови отводнителни канали и продълбочаването на 

съществуващите. 

3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства. 

4. Забранява се промяна на начина на трайно ползване на земите, горите и водните 

площи в границата на защитената местност. 

5. Забраняват се горскостопански дейности с изключение на създаване и поддържане 

на възобновителни участъци за възстановяване на местната растетилност. 

6. Забранява се залесяването с неместни за защитената местност видове. 

7. Забранява се пашата на домашни животни във възобновителните участъци до 

укрепване на подраста. 

8. Забранява се пашата на кози. 

9. Забранява се паленето на огън. 

10. Забранява се увреждането по какъвто и да е начин на вековните дървета на 

територията на защитената местност. 
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Легенда 

        - местоположение на находище „Мечта”; 

725 Защитена местност „Мъглижката клисура“ 

734 Природна забележителност „Големия скок“ 

754 Природна забележителност „Малкия скок“ 

732 Природна забележителност „Винишки камък“ 

759 Природна забележителност „Момите“ 

727 Защитена местност „Туловска кория“ 

  А  Природна забележителност „Мегалита“ 

  Б   Защитена местност „Юлиевска кория“ 

Фиг.3-11: Местоположение на разглежданата територия спрямо защитените 

територии в района 

 

3.6.Биологично разнообразие и неговите елементи 

3.6.1. Растителен свят 

Според биогеографското райониране на България (по Груев, 1988; Груев, Кузманов, 1994), 

землищата на селата Кънчево и Черганово, Община Казанлък, където е разположено 

находището „Мечта”, попада в Среднобългарския биогеографски район, Подрайон на 

Тунджанската хълмиста низина. 

 

Характерът на растителността се обуславя от особеностите на почвено – климатичните 

условия. В района на община Казанлък горско дървесната растителност е представена от 

смесени широколистни гори от цер (Quercus cerris), благун (Quercus frainetto), зимен дъб 

(Quercus petraea) и др. Покрай р. Тунджа, се срещат влаголюбиви горски видове - върба 

А Б 
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(Salix alba), топола (Populus sp.) и черна елша (Alnus glutinosa). Обширни площи заемат 

растителните съобщества от храсти и тревисти видове 

 

Съгласно Класификационната схема на типовете горски месторастения в Република 

България (2011), разглежданата територия попада в Тракийската горскорастителна област, 

подобласт Горна Тракия. В съответствие с диапазона, в който варират надморските 

височини във вертикално отношение територията на ИП попада в един растителен пояс : 

Т-I Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите 

гори (0-700 m н.в.) и съответните подпояси: 

Т-I-1 Подпояс на крайречните и лонгозните гори (400-450 m н.в.) - Основните 

насаждения тук са от черна елша (Alnus glutinosa) и върби (Salix alba), рядко смесени с 

акация (Robinia pseudoacacia L.), орех (Juglans regia), бряст (Ulmus minor), клен (Acer 

palmatum) или мекиш (Acer tataricum). Създадени са култури от различни клонове тополи 

И-214. По своя характер това са типични лонгозни гори. В състава им се срещат 

характерните увивни растения – бръшлян (Hedera helix), Oбикновен повет (Clematis 

vitalba L), дива лоза (Parthenocissus quinquefolia) и др. Като подлес на места се явяват 

обикновен глог (Crataegus monogyna) и аморфа (Amorpha fruticosa). 

Т-I-2 Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори – Този пояс заема площите с 

надморска височина до 500 метра, преобладават чисти церови и смесени гори от цер 

(Quercus cerris L.), благун (Quercus frainetto Ten.), зимен дъб (Quercus petraea L.), а на 

места и обикновен габър (Carpinus betulus L.). В състава на дъбовите насаждения влизат 

единично или по 1-2 десети и други дървесни видове като мъждрян (Fraxinus ornus L.), 

клен (Acer campestre L.), мекиш (Acer tataricum L.), бряст (Ulmus minor Mill.) и среблиста 

липа (Tilia tomentosa Moench). Келявият габър (Carpinus orientalis) тук се среща главно в 

подлеса и на малки площи като чисти, закелявели горички. На места се среща акация 

(Robinia pseudoacacia L.), като изкуствено създадени култури и издънкови насаждения, 

възобновили се след изсичането на акациевите култури. Основната част залесени площи в 

този подпояс са черборовите култури – чисти или смесени с бял бор (Pinus silvestris, L.), 

по-рядко с дугласка (Pseudotsuga sp.) и бреза (Betula pendula). На някои места са 

залесявани веймутов бор (Pinus strobus L,) смърч (Picea abies), червен дъб (Quercus rubra) 

и други. В този подпояс се намират и култури от орех (Juglans regia) и кестен (Aesculus 

hippocastanum L.). 

 

Находище “Мечта” е разположено в дясната надзаливна тераса на река Тунджа. За нея са 

характерни плавните и равнинни форми на релефа, каквито се наблюдават и в 

находището. В тази част растителността е производна на основните типове фитоценози 

Quercetum frainetto-cerris, сред множеството инвазивни видове, проникнали вторично. 

Върху бедната, с незначителни количества хумус почва се е формирала ксерофитен, 

ливадно пасищен тип растителност. Тревните формации са доминирани от видове житни 

треви (Poaceae), сред които поединично или образувайки по-големи или по-малки петна 

се срещат власатка (Festuca dalmatica), полски ветрогон (Eryngium campestre L.), бодлива 

метличина (Centaurea calcitrapa L.), източна метличина (Centaurea orientalis L.), слънчева 

метличина (Centaurea solstitialis L.), бодлив гръмотрън (Ononis spinosa L.), едногодишно 

безсмъртниче (Xeranthemum annuum L.), късодръжков магарешки бодил (Carduus 

acanthoides L.), кръглоглав челядник (Echinops sphaerocephalus L.), жълто подрумиче 

(Anthemis tinctoria L.), полска детелина (Trifolium arvense L.), ливадна детелина (Trifolium 

pretense L.), пълзяща детелина (Trifolium repens L.), горска какула (Salvia nemorosa L.), 

полски босилек (Salvia pratense) и др.  

 

В кариерната площ са включени и части от подотдели 260-з, 260-4, 206-5, и 260-т по 

горскостопанския план (ГСП) на ДГС „Казанлък“ от 2012 г. Два от подотделите “260-
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з” и “260-т” представляват изцяло изкуствени тополови насаждения – чиста култура. 

Запасите от дървесина са незначителни — 7 куб.м/ha, a средната възраст е 3 години. 

Насажденията заемат около 2.4% от концесионната площ.  

 

По вид на площта другите два подотдела „260-4“ и „260-5 от ГСП представляват 

голина с площ от 3 ha. Това e горска площ, предназначена за дървопроизводство, лишена 

от дървостои, повече от 5 години. В тези участъци, растителността се характеризира 

главно с преобладаване на тревните фитоценози. По често срещани са бяла комунига 

(Mellilotus alba), кримски гингер (Onopordun tauricum), хибриден мак (Papaver hybridum), 

синя жлъчка (Cichorium intybus ), птича глушина (Vicia cracca), смрадливо подрумиче 

(Anthemis cotula), малък репей (Arctium minus), обикновен магарешки бодил (Carduus 

acanthoides), източна метличина (Centaurea orientalis), обикновена паламида (Cirsium 

vulgare), четинест пирей (Elymus hispidus), южен слез (Malva nicaeensis), жълта резеда 

(Reseda lutea) и др. На места се срещат самонастанила се ниска храстова растителност – 

доминират драката (Paliurus spina Christi) и отделни храсти обикновен глог (Crataegus 

monogyna), шипка (Rosa canina), къпина (Rubus fruticosus), трънка (Prunus spinosa ).  

 

Западната част от терена на находището е заета от вторични тревни формации. Те са 

сравнително бедни откъм видов състав. Резултат са на вторична (дори третична) сукцесия 

вследствие изоставянето на обработваеми земи и постепенното им превръщане в пасища. 

По-ниските места в съседство с храсталаците от драка, където почвения слой се е 

съхранил са заети от асоциацията на гребенчатия житняк (Agropyron cristatum) в чисти 

насаждения или примесен с троскот (Cynodon dactylon), изворник (Puccinellia distans) и 

др., като на по-високата равна част е представен само с отделни туфи. Част от тревните 

видове като мащерката (Thymus sp.), бял равнец (Achyllea millefolium), обикновен пелин 

(Artemisia absinthium) обикновена синя злъчка (Cichorium intybus), безсмъртниче 

(Xeranthemum annuum) и цилиндрично безсмъртниче (Xeranthemum cylindraceum) 

образуват по-големи или по-малки чисти петна. Други като млечка (Еuphorbia cyparissias, 

E. Myrsinites), теснолист живовлек (Plantago lanceolata), часовниче (Erodium cicutarium), 

полски ветрогон (Еryngium campestre), див морков (Daucus carota), сусерка (Marubium 

peregrinum), сива турия (Berteroa incana), ефемерна люцерна (Medicago lupulina) се 

срещат поединично, разпръснати по високата равна част на находището. Всички те са 

широкоразпространени видове и сред тях няма такива подлежащи на опазване съгласно 

чл. 40 и 41 от ЗБР. 

 

В района няма регистрирани находища на защитени, съгласно чл.40 и 41 от ЗБР, 

растителни видове, както и такива по време на проучванията в непосредствената площ на 

находището не бяха открити. 

 

3.6.2. Животински свят 

Според биогеографското райониране на България (Груев, 1998) територията, предвидена 

за реализация на инвестиционното предложение попада в Старопланинския фаунистичен 

район. Районът обхваща Предбалкана и Стара планина. Участъкът, в който ще се 

извършва добив на инертни материали се отнася към Казанлъшкото поле на дясната 

тераса на р. Тунджа с малка надморска височина. В този район преобладаващи са 

обитателите на пояса на дъбовите гори и откритите площи край населените места. 
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1 – граница между евросибирската (А) и (Б) територия; 2- граница между зоогеографските райони 1. 

Дунавски район; 2. Старопланински район; 3. Рило-Пирински район; 4. Тракийки район; 5. 

Странджански район; 6. Черноморски район; 7. Струмско-Местенски район. 

Фиг. 3-12. Биогеографски райони в България, (Груев, 1998) 

 

Бозайници: В Старопланинския фаунистичен район преобладават средноевропейски 

видове, характерни за широколистния пояс – сърна (Capreolus capreolus), благороден елен 

(Cervus elaphus), евразийска дива свиня (Sus scrofa), европейски вълк (Canis lupus), лисица 

(Vulpes vulpes), златка (Martes martes), язовец (Meles meles), черен пор (Putorius putorius) и 

др.  

 

В района са установени 36 вида бозайници (без прилепи) (36% от нашата бозайна фауна) 

или 53.7% от дребните и едрите бозайници – лешников сънливец, белозъбо сляпо куче 

(Nannospalax leucodon), лисица (Vulpes vulpes), чакал (Canis aureu), вълк (Canis lupus), 

кафява мечка (Ursus arctos), бялка (Martes foina), невестулка (Mustela nivalis), черен пор 

(Mustela putorius), язовец (Meles meles), видра (Lutra lutra), дива котка (Felis silvestris), 

сърна (Capreolus capreolus), благороден елен (Cervus elaphus), дива свиня (Sus scrofa), 

златка (Martes martes) и др. Покрайнините на горите и храсталаците са местообитания на 

по-дребните бозайници: - белокоремест таралеж (Erinaceus europaeus), невестулка 

(Mustela niwalis), горска мишка (Apodemus sylvaticus), белокоремна белозъбка (Crocidura 

leucodon) и малка белозъбка (Crocidura suaveolens). В ниските, равнинни части на 

Казанлъшкото поле са разпространени представителите на степната фауна - обикновената 

полевка (Microtus arvalis), европейска къртица (Talpa europaea), сляпо куче (Nannospalax 

leucodon), див заек (Lepus europaeus) и европейски лалугер (Spermophilis citellus). От 

средиземноморските видове най-характерен вид е чакала (Canis aureus). 

 

Видовете, представляващи ловни обекти са съсредоточени в планинските части на община 

Казанлък и територията на дивечовъдния участък „Енинска река”, а ниските части и 

долината на р. Тунджа са с биокоридорни функции. 

 

По-долу в таблица 3-14 е представено състоянието на запасите от видовете, обект на лов, 

по данни на ЛРД „Сокол” гр. Казанлък. 
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Таблица 3-14: Резултати от таксономичните преброявания по данни на ЛРД „Сокол” гр. 

Казанлък. 

Вид 
Запас  

към 2013г. 

Запас  

към 2014г. 

1 Благороден елен (Cervus elaphus) 29 30 

2 Сърна (Capreolus capreolus) 394 391 

3 Дива свиня (Sus scrofa) 500 508 

4 Европейски див заек (Lepus europaeus) 706 782 

5 Европейски вълк (Canis lupus) 36 34 

6 Чакал (Canis aureus) 310 319 

7 Лисица (Vulpes vulpes) 232 255 

8 Дива котка (Felis silvestris) 104 121 

9 Бялка (Martes foina) 246 260 

10 Язовец (Meles meles) 12 12 

11 Черен пор (Mustela putorius) 18 16 

 

В тази част на Казанлъшкото поле няма пещери и минни галерии, поради което 

представителите на прилепната фауна се срещат предимно по време на миграциите си 

към подземните убежища. На територията на община Казанлък са установени девет вида 

прилепи от две семейства. Към сем. Подковоносови (Rhinolophidae) се среща вида Голям 

подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), а от представителите на сем. Гладконоси 

прилепи (Vespertilionidae) се срещат 8 вида, от които: нощник на Брант (Myotis brandti), 

нетеров нощник (Myotis nattereri), трицветен нощник (Myotis emarginatus), широкоух 

прилеп (Barbastella barbastellus), кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus), полунощен 

прилеп (Eptesicus serotinus), прилепче на Сави (Hypsugo savii) и кафяво прилепче 

(Pipistrellus pipistrellus). Всички установени видове са с висок консервационен статус. От 

тях три вида (R. Ferrumequinum, M. emarginatus и B. barbastellus) са включени в 

Приложение II на ЗБР и в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС, а останалите шест са 

включени в Приложение III на ЗБР. Два вида (Широкоух прилеп и Трицветен нощник) са 

със статус „уязвим“ включени в Червената книга на Република България. 

 

От по-дребните бозайници, на територията на находище „Мечта” може да се срещат сляпо 

куче, обикновена полевка, белокорема и малка белозъбка. По пасищата, разположени 

върху добре дренирани и наклонени терени лалугера образува мозаично разположени 

колонии. Такива в района на инвестиционното намерение не са установени. Ниското 

разнообразие на дребни бозайници вероятно е вследствие от извършвания незаконен 

добив на територията на находището.  

 

В района на ИП може да се регистрират и някои по-едри бозайници като бялка, лисица, 

дива свиня и сърна. Близостта с населени места прави трайното им присъствие и обитание 

малко вероятно. 

 

 За групата на прилепите районът около находище „Мечта” се явява подходяща ловна 

територия, поради наличието на богата летяща ентомофауна и наличието на водно тяло в 
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близост. Тъй като те са нощни животни, реализирането на инвестиционното предложение 

не би повлияло негативно върху тази част на фауната. 

 

Птици: От птиците най-многобройни са представителите на палеоарктическия вид 

орнитофауна, следвани от европейския тип, холоарктичния, европейско-туркестанския, 

фауната на стария свят и средиземноморския тип орнитофауна, като най-многочислени са 

представителите на разред Passeriformes (Врабчови).  

 

Птичето разнообразие в района на ИП се причислява към принадлежността и към 

откритите площи край населени места и пояса на дъба.  

 

В откритите площи, предимно ниви и ливади покрай р. Тунджа най-често срещани са 

обикновения скорец (Sturnus vulgaris), сива овесарка (Miliaria calandra), жълта овесарка 

(Emberiza citrinella), полско врабче (Passer montanus), бяла стърчиопашка (Motacilla alba), 

жълта стърчиопашка (Motacilla flava), зеленика, (Carduelis chloris), обикновена чинка 

(Fringilla colebs), селска лястовица (Hirundo rustica), градска лястовица (Delichon urbica), 

сива мухоловка (Muscicapa striata), сврака (Pica pica), посевна врана (Corvus frugilegus), 

сива врана (Corvus corone), чавка (Corvus monedula), гарван (Corvus corax) и др. 

 

В ивиците дървета от птиците се срещат пойният дрозд (Turdus philomelos), малкият 

креслив орел (Aquila pomarina), горската зидарка, (Sitta europaea), сойката (Garrulus 

glandarius), коса (Turdus merula) горската чучулига (Lullula arborea), зелен кълвач (Picus 

viridis), голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), среден пъстър кълвач (Dendrocopos 

medius), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черешарка (Coccothraustes 

coccothraustes), обикновена кукувица (Cuculus canoris), папуняк (Upupa epops) и др.  

 

В коритото на река Тунджа зимуват тъмногръд брегобегач (Caldris alpina) и големия 

горски водобегач (Tringa ochropus). 

 

В орнитологично отношение важни местообитания има във водосбора на р. Тунджа, който 

е характерен с разнообразието от водолюбиви птици и се явява трети миграционен 

коридор за страната. В поречието на р. Тунджа гнездят 6 вида чапли, голям воден бик 

(Botaurus stellaris), малък воден бик (Ixobrychus minutus), земеродно рибарче (Alcedo 

atthis), черна каня (Milvus migrans), черен щъркел (Ciconia nigra), а по време на миграция 

могат да се видят къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан (Pelecanus 

onocrotalus), голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък корморан (Phalacrocorax 

pigmeus), ням лебед (Cygnus olor) и др.  

 

В населените места гнезди белия щъркел (Ciconia ciconia), а в откритите места край тях 

ловуват обикновен мишелов (Buteo buteo), осояд (Pemis apivorus), тръстиков блатар 

(Circus aeruginosus), малък креслив орел (Aquila pomarina), вечерна ветрушка (Falco 

vespertinus), керкенез (Falco tinnunculus) и др.  

 

От посочените видове, теренът на ИП представлява място за ловуване на грабливи птици 

като обикновен мишелов и черношипа ветрушка. По време на миграцията районът може 

да служи и за убежища на мигранти – предимно пойни птици, но те не са били обект на 

специални проучвания. Не са налични данни за наличието на значителни концентрации на 

реещи се птици. По време на зимуването е възможно наличие на водолюбиви птици в 

стоящите водоеми около и по течението на р. Тунджа. Те обаче се намират на значително 

разстояние от територията на находище „Мечта”. Малко вероятно е част от тях да зимуват 

в района на ИП.  
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Земноводни (Amphibia) и Влечуги (Reptilia): На територията на община Казанлък се 

срещат 2 вида от разред Опашати земноводни (Caudata). Това са обикновен (малък) 

тритон (Lissotriton vulgaris) и южен гребенест тритон (Triturus karelini). От разред 

Безопашатите земноводни (Anura) се срещат 7 вида. От тях най-разпространени са зелена 

крастава жаба (Pseudepidalea viridis), голяма крастава жаба (Bufo bufo), обикновена водна 

жаба (Pelophylax ridibundus), жаба дървесница (Hyla arborea) и дългокраката горска жаба 

(Rana dalmatina). 

 

Влечугите (Reptilia) са представени с 6 вида гущери (Sauria), 5 вида змии (Serpentes), 1 

вид водни костенурки и 2 вида сухоземни костенурки. Най-често широко разпространени 

са представителите от Сем. Същински гущери (Lacertidae), зелен гущер (Lacerta viridis), 

ивичест гущер (Lacerta trilineata), стенен гущер (Podarcis muralis), кримски гущер 

(Podarcis tauricus), Сем. Сцинкове (Scincidae), късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) и 

Сем. Слепоци (Anguidae), слепок (Anguis fragilis). Тези видове се срещат по-често на места 

с оскъдна растителност и се крият под камъни и в дупки от гризачи. Прекарват зимата, 

заровени в почвата във вцепенено състояние. 

 

В храсталаците и сухите тревни местообитания от влечугите най-разпространени са: смок 

мишкар (Elaphe longissima), смокът стрелец (Colubr caspius), шипобедрената (Testudo 

graeca) и шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni). По течението на р. Тунджа се 

срещат още сивата водна змия (Natrix tessellata) и жълтоухата водна змия (Natrix natrix). 

 

В територията на ИП могат да бъдат регистрирани двата вида сухоземни костенурки, като 

присъствието им е свързано с наличието на пасища и изоставени земеделски земи. За 

сухоземните костенурки района на ИП представлява хранително местообитание. През 

летните месеци обаче растителността по хълмистите пасища прегаря и единствената 

свежа тревиста растителност се запазва в близост до водоемите. За всички видове по-

голямата част от територията е малко пригодна предвид залесяването й с хибридна топола 

и обработването на по-голямата част от земеделската земя. 

 

Други видове, които могат да бъдат регистрирани в района на ИП са зелен, ивичест и 

кримски гущер, както и слепок. В района могат да бъдат констатирани още смока мишкар 

и големия стрелец. Тези видове са широко разпространени в цялата горнотракийска 

низина и особено в райони със силно разнообразен ландшафт, какъвто има в район на ИП. 

 

Риби: Преминаващият покрай находището участък от р. Тунджа изцяло попада в мряново 

шарановата зона. Ихтиофауната на р. Тунджа и нейните притоци принадлежи към 

фаунистичния комплекс на Егейската водосборна област. Ихтиофауната на Егейския 

басейн включва 50 вида и подвида (Карапеткова и кол., 1993). През 1929 г. Ковачев 

посочва 16 вида риби характерни за река Тунджа, а проф. Моров (1931) 24 вида. В 

резултат на изкуствено зарибяване и интродуциране на чужди видове понастоящем 

ихтиофауната е представена от 30 вида от 8 семейства, обитаващи различни участъци от 

реката и яз. Жребчево. 

 

Семейство Пъстървови (Salmonidae) 

Американска (дъгова пъстърва) (Oncorhynchus mykiss) 

Балканска пъстърва (Salmo trutta fario) 

Сивен (Salvelinus fontinalis) 

 

Семейство Щукови (Esocidae) 

Щука (Esox lucius) 
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Семейство Шаранови (Cyprinidae)  

Бабушка (Leuciscus rutilus) 

Бяла мряна (Barbus barbus) 

Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) 

Бял амур (Ctenopharyngodon idella) 

Горчивка (Rodeus amarus) 

Кротушка (Gobio gobio) 

Лин (Tinca tinca) 

Малък речен кефал (Squalius borysthenicus) 

Маришки морунаш (Vimba melanops) 

Псевдоразбора (Pseudorasbora parva) 

Платика (Abгamis brama) 

Распер (Aspius aspius) 

Речен кефал (Leuciscus cephalus) 

Скобар (Chondrostoma nasus) 

Сребристата каракуда (Carassius gibelio) 

Уклей (Alburnus alburnus) 

Черна мряна (Barbus petenyi) 

Червеноперка (Scardinius erytrophtahlmus) 

Шаран (Cyprinus carpio) 

 

Семейство Виюнови (Cobitidae)  

Обикновен щипок (Cobitis taenia) 

 

Семейство Костурови (Percidae) 

Бяла риба (Stizostedion lucioperca) 

Речен костур (Perca fluviatilis) 

Бибан (Gymnocephalus cernuus) 

 

Семейство Сомови (Siluridae) 

Европейски сом (Silurus glanis) 

 

Семейство Гамбузиеви (Poecilidae) 

Гамбузия (Gambusia holbrook) 

 

Семейство Слънчеви риби (Centrarchidae) 

Слънчева рибка (Lepomis gibbosus) 

 

Белият толстолоб (Hypophtalmichtys molitrix) и белият амур (Ctenopharyngodon idella) са 

изкуствено интродуцирани риби в големите язовири. В условията на България, те не могат 

да се размножават по естествен начин. Обитават дълбоките части на язовирите и 

числеността им се поддържа чрез изкуствено зарибяване.  

 

Основните антропогенни фактори, които влияят върху числения и видовия състав на 

ихтиофауната са: 

- Замърсяване с промишлени и битовофекални води на водата; 

- Риболов и бракониерство; 

- Изкуствено зарибяване; 

- Хидростроителство и интензивно водоползване.  
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Безгръбначни: От безгръбначните в сухите тревни съобщества най-голяма е групата на 

членестоногите (Arthropoda), като почвения слой е местообитание на многоножките 

(Myriapoda), паякообразните (Arachnida) и насекомите (Insecta). Най-голямо видово 

разнообразие има при клас Insecta. Преобладават представители от разред Твърдокрили 

(Coleoptera) , които заемат около 40% от инсектофауната.  

 

Речното течение на р. Тунджа е местообитание на нимфите на еднодневките 

(Еphemeroptera), от които най-често срещани са представителите на семействата Baetidae, 

Heptageniidae, Caenidae, Leptophlebiidae и др. От разред Водни кончета (Odonata) с най-

много видове са представени семействата Coenagrionidae, Gomphidae и Aeshnidae. От 

ручейниците Hydropsyche и Trichoptera, калните мухи Sialidae (Megaloptera), двукрилите 

(Diptera), от които най-разпространени са злите мухи (Simuliidae), конските мухи 

(Tabanidae) и комаровидните мухи (Chironomidae). 

 

Висшите ракообразни (Malacostraca) са представени в най-голяма степен от амфиподите 

(Amphipoda), от които най-разпространен е обикновения гамарус (Gammarus pulex), който 

се среща в участъци с по-бавно течение. По-рядко се среща речният рак (Astacus astacus), 

предимно в някои притоци с чисти води и язовирите. 

 

С висок консервацонен статус, включени в приложенията на Закона за биологичното 

разнообразие в България: са голям сечко (Cerambyx cerdo), червена горска мравка 

(Formica rufa), еленов рогач (Lucanus cervus), буков сечко (Morinus funereus), алпийска 

розалия (Rosalia alpina). Обитават отдалечени от находище „Мечта“ територии. 

 

В района на находище „Мечта” се срещат най-често представители на еднодневките, 

водни кончета, двукрили и други насекоми, които са свързани с река Тунджа. В даден етап 

от жизнения си цикъл те преминават през воден начин на живот. 

 

3.6.3. Защитени зони 

Съгласно писмо Изх.№КОС 01-345/05.10.2015г. (Приложение№1) на РИОСВ-Стара 

Загора, инвестиционното предложение попада в границите на една защитена зона от 

общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Това е ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код 

BG00000192 по Директива92/43 на Съвета на ЕИО за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна.  

 

Местоположението на находище „Мечта“ спрямо защитената зона е представено на Фиг. 

3-13. Представената по-долу информация дава общи сведения за предмета и целите на 

опазване в защитената зона. 

 

Защитена зона „Река Тунджа 1“ 

Защитената зона „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 е определена по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от 

Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна. Одобрена е с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г., 

обнародвано в ДВ бр.21/09.03.2007г. и е изменена с Решение на МС №811/16.11.2010г., 

ДВ бр.96/07.12.2010г. До настоящия етап не е обнародвана Заповед за обявяването и. 

Защитената зона заема площ от 9503.0 ha. 

 

Целите за опазване на ЗЗ „Река Тунджа 1” са: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

С предмета и целите за опазване на защитена зона „Река Тунджа 1“ BG0000192 са 

посочени следните типове природни местообитания от Приложение I от Директива 

92/43/ЕЕС: 

Код        Наименование 
91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

1340* Континентални солени ливади 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от тина Magnopotamion или Hydrocharition 

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Batrachion 

3270 Реки с кални брегове с Chenopodium rubi и Bidention p. p.  

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

6210* Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 

(*важни местообитания на орхидеи) 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския 

пояс 

6510 Низинни сенокосни ливади 

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Sclerathion или Sedo albi- 

Veronicion dillenii 

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 

Fraxinus angustifolis покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 

7230 Алкални блата 

6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae) 

1530* Панонски солени степи и солени блата 

 

В резултат на проведеното в периода 2011-2012г. картиране в рамките на проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I”, на МОСВ, обособена позиция 6, в защитена зона BG0000192 не е 

потвърдено наличието на природни местообитания с код 1340, 6110, 6410. В резултат от 

картирането на терен в границите на защитената зона е установено наличието на нов (не 

посочен в СФ от 2007г.) тип природно местообитание: 62A0 Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества; 

 

За защитената зона са посочени като консервационно значими следните растителни 

видове: 

 Льозелов липарис (Liparis loeselii) 

 Калописиева дактилориза (Dactylorhiza kalopisii)  

 

Видове животни от Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС 

Бозайници: 

 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 

 Европейски вълк (Canis lupus) 

 Видра (Lutra lutra) 
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 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 

 Дългоух нощник (Myotis bechsteini) 

 Остроух нощник (Myotis blythii)  

 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

 Голям нощник (Myotis myotis) 

 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 

 Мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

 Подковонос на Мехели  (Rhinolophus mehelyi) 

 Лалугер (Spermophilus citellus) 

 Пъстър пор (Vormela peregusna) 

 

Земноводни и влечуги: 

 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 

 Пъстър смок (Elaphe sauromates) 

 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 

 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  

 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 

 

Риби: 

 Маришка мряна (Barbus plebejus) 

 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)  

Обикновен щипок (Cobitis taenia)  

 

Безгръбначни:  

 Ручеен рак  (Austropotamobius torrentium)  

 Бисерна мида (Unio crassus)  

 Ценагрион (Coenagrion ornatum) 

 Oбикновен сечко (Cerambyx cerdo)  

 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  

 Буков сечко (Morimus funereus)  

 Алпийска розалия (Rosalia alpina)  

 Офиогомфус (Ophiogomphus cecilia) 
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Фиг. 3-13. Местоположение на ИП спрямо ЗЗ „Река Тунджа 1” BG0000192, за опазване на природните 

местообитания и видове. 

 

 

 

 
Река Тунджа 

 

             - граници на ЗЗ „Река 

Тунджа 1“ 

               - граници на 

находище „Мечта“ 

 

3.7. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда 

3.7.1. Естествени и антропогенни вещества и процеси 

РИОСВ – Стара Загора осъществява контрол на териториите на области Стара Загора, 

Сливен (без община Котел) и Ямбол, и община Тополовград, област Хасково с около 1 

190 338ha. Обхванати са 20 общини с 423 населени места. 

 

Общият брой на пунктовете за мониторинг на почви на територията, контролирана от 

РИОСВ – Стара Загора са 41.  

 

За оценяване на въздействието върху почвите през 2014г. е проведен мониторинг в 11 

пункта. При проведения мониторинг се наблюдават и контролират индикатори мед, цинк, 

олово, кадмий, никел, хром, кобалт, арсен и живак. Проследявайки динамиката на 

контролираните индикатори се установява, че те са в граници на нормите под максимално 

допустимите концентрации, съгласно Наредба №3 за нормите за допустимо съдържание 

на вредни вещества в почвите (обн. ДВ бр.71/2008г.). 

 

3.7.2. Видове отпадъци и техните местонахождения 

При разработване на находище „Мечта“ ще се формират следните отпадъци: 

Битови отпадъци – 20 03 01 

Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 ще се формират от заетия персонал на 

находището. Количеството на битовите отпадъци ще бъде според броя на обслужващия 

персонал и нормата на натрупване. Съгласно нормата на натрупване 0,0035m
3
/ж.ден и 

броя на персонала – 4 човека, работни дни в годината 230, годишното количество на 

генерираните БО е около 3,22m
3
 или 1,06t/y. Морфологичния състав на БО от обекта няма 

да се различава от този, характерен за община Казанлък. 
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Производствени отпадъци от разкриване на находището 

Минните отпадъци, които ще се генерират при добива в находище „Мечта“ представляват 

почвени материали. Почвеният материал не съдържа над определените норми вредни или 

потенциално вредни за околната среда и здравето на хората елементи и не може да се 

класифицира като “опасен“ по смисъла на чл.6 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за 

класификация на отпадъците. Той не може да се класифицира и като „инертен отпадък“, 

тъй като не отговаря на изискването на т.2 от Приложение №3 към чл.15 от Наредбата за 

управление на минните отпадъци – размива се и набъбва. 

 

Почвеният материал отговаря на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 

почвите и съдържанията на вредни вещества в тях и на нормите, определени с Наредба 

№3 от 2008г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 

71 от 2008 г.) и може да се класифицира като „незамърсена почва”. Съгласно изложеното, 

почвения материал, който ще се изземва при експлоатацията на находище „Мечта”, се 

класифицира според т. 1 от Приложение №3 към чл.15 от Наредбата за управление на 

минните отпадъци като „незамърсена почва”. 

 

Минните отпадъци, които ще се генерират при експлоатацията на находище „Мечта”, 

могат да бъдат класифицирани съгласно Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на 

отпадъците като отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми – код 

01 01 02. 

 

Минните отпадъци, които ще се получат при разработването на находище „Мечта” до 

изтичане на концесията за 25г. представляват почвени материали или това е откривката в 

размер на 95 416 m
3
.  

 

Производствени и опасни отпадъци от сервизирането на обслужващата техника 

(багер и автосамосвал) 

В следствие експлоатацията на обслужващата техника е възможно генерирането на 

отпадъци със следните кодове, съгласно Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на 

отпадъците: 

 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии; 

 16 01 03 – излезли от употреба гуми; 

 13 01 09* - хлорирани хидравлични масла на минерална основа; 

 13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 

 13 01 11* - синтетични хидравлични масла; 

 13 04 04* - хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 

основа; 

 13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа; 

 13 02 06* - синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки; 

 16 07 08* - отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти; 

 16 02 13* - излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, 

различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12; 

 16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 

02 09 до 16 02 13; 

 16 01 17 – черни метали; 

 16 01 18 - цветни метали; 

 

Обслужващата техника ще се сервизира в специализирани автосервизи и ангажимент за 

по-нататъшното съхранение и предаване за оползотворяване на герерираните отпадъци 
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има сервизиращата фирма. Гореописаните отпадъци няма да се генерират в рамките на 

концесионната площ. 

 

3.7.3. Рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиации и 

генетично модифицирани организми 

Шумът в околната среда представлява значителен екологичен риск и заплаха за 

общественото здраве. Излагането на населението на въздействие на шум се увеличава все 

повече, в сравнение с други стресови фактори на средата. В повечето случаи шумът не 

само превишава границата на безвредна поносимост, но става неконтролируем поради 

това, че се отклонява от технико-икономическите възможности за ограничаването му до 

приетата граница на безвредност. Под шум се разбира всеки нежелан звук, който 

причинява неприятно или смущаващо възприятие или има увреждащо действие. Няма 

област и човешка дейност, при които да не се наблюдава шумово излъчване. 

 

Шумът, причинен от човешката дейност не води директно до замърсяване на естествената 

околна среда, но влошава пряко качеството на живота. Шумовото натоварване влияе 

негативно върху здравето и психическото състояние на човека. Най-често това са 

смущения в съня, чувство на безпокойство, раздразнителност, депресия, влошаване на 

работоспособността и комуникацията, реакции на вегетативната нервна система. По 

биологичната си значимост шумът заема едно от първите места сред вредно действащите 

фактори на околната среда. От друга страна, по своето биофизично естество, той поставя 

един от най-сложните и трудно решими проблеми – както в технически, така и в 

медицински и здравно-социален аспект. Анализът на съвременната акустична картина 

показва, че шумовият фактор има най-силно въздействие в урбанизираните райони с 

население над 100 000 жители. Преобладаващите нива на шума за по-голяма част от 

населените места са в диапазона 68-72 dB(A), при нормативно изискване 45-55 dB(A). 

Освен високите шумови нива, значение има и продължителността на въздействието им. 

Установено е, че на транспортния шум се дължи 80-85% от общото шумово натоварване в 

населените места. 

 

Разглежданата територия се намира в близост до републикански пътища от IV клас, които 

са източник на шум в околната среда.  

 

Физическото определение за вибрации е „механично трептене на еластична среда”. 

Измерването на вибрациите е наложително, за да се оцени както влиянието им върху 

експлоатационния срок на машините, така и да се установи прякото въздействие върху 

здравето на човека. От голямо значение е и обстоятелството, че вибрациите, пренасяни от 

машините, конструкциите и сградите, се излъчват в околното пространство като шум, 

което води до влошаване на общата акустична обстановка. На основата на Директива № 

391 на ЕС у нас от МЗ и МТСП е разработена Наредба №3, ДВ, бр. 40/2005 г. за защита на 

здравето и безопасността на работещите от рискове, свързани с експозицията на вибрации. 

Европейската директива, както и Наредбата, въвеждат не само нормите, но и методите на 

измерване и оценка, задълженията на работодателите, здравните аспекти и наблюдение и 

др. информационни приложения, посочени подробно в международните стандарти, 

третиращи общите и локални вибрации. За оценка на вибрациите в жилищните и 

обществени сгради у нас е въведена Наредба № 9/12.02.2010г. за максимално допустимите 

стойности на вибрациите в жилищни помещения, издадена от Министерството на 

здравеопазването (ДВ. бр.17 от 02.03.2010 г.).  

 

Йонизиращите лъчения, които съкратено се наричат “радиация”, са неизбежен факт в 

живота на човечеството. Радиацията, респективно нейните източници са съществували и 
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съществуват в природата. Радиоактивни източници могат да бъдат получавани и по 

изкуствен начин. Развитието на съвременната цивилизация е неразривно свързано с все 

по-широкото използване на различни по вид и интензитет източници на радиация, 

създадени от човека. Броят на хората, които влизат в контакт с източници на йонизиращи 

лъчения и биха могли да бъдат облъчени от тях, непрекъснато нараства. Така проблемите 

за радиацията от чисто научни, технологични и икономически се превръщат и в социален 

проблем на нашето съвремие. Разпространените в природата естествени радионуклиди 

заедно с космическото лъчение създават т.нар. естествен радиационен фон, който 

въздейства непрекъснато на всички живи организми на планетата. 

 

Радиационното състояние на околната среда се контролира чрез измервания на 

естествения радиационен (наречен „гама”) фон, а също така и чрез оценяване 

съдържанието на естествените радионуклиди Уран-238, Радий-226, Торий-232 и Калий-40 

и други в различните компоненти на околната среда. С това са ангажирани 

Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, 

Националният център по радиобиология и радиационна защита и други институции чрез 

своите регионални поделения. За територията на Република България естественият 

радиационен гама-фон е в границите от 0,06 до 0,40 µSv/h. 

 

Състоянието на радиационния гама-фон се следи в пунктовете на Националната 

автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама фон. Стойностите 

във всички пунктове в Р. България са в границите на естествените вариации на този 

показател, характерни за съответните райони и конкретните метеорологични условия. 

 

Няма данни за наличие на радиоактивно замърсяване на повърхностните, подземните и 

питейни води в региона. Не са наблюдавани завишени концентрации техногенни 

радионуклиди. Като цяло може да се направи изводът, че радиационната обстановка в 

района е спокойна. 

 

Генетично модифицирани организми: Това могат да бъдат микроорганизми, растения 

или животни, чиято наследствена информация е изменена чрез генетично инженерна 

технология. По своята същност тази технология представлява прехвърляне на точно 

определен ген от един организъм в друг, като двата организма може да не са от един и 

същи вид. Като резултат се получават организми с нови качества, които в част от случаите 

не могат да бъдат получени чрез естествено размножаване и стандартните техники на 

селекция и би отнело много дълго време. Генетичната модификация се използва в 

земеделието главно за създаване на устойчиви на болести и на хербициди растения, както 

и за подобряване на вкусовите и хранителните качества на продуктите и удължаване на 

срока на годност на продуктите. 

 

В района на разглежданата територия не са известни случаи за работа с генетично 

модифицирани организми, както и освобождаването на такива в околната среда. 

 

3.8. Материално и културно наследство 

Състоянието на културно-историческото наследство в района на разглежданата територия 

е представено чрез декларирани и регистрирани паметници на културата (недвижими 

културни ценности) – единични обекти и територии. 

 

Със своите изобилни води и вековни гори Казанлъшката долина от дълбока древност е 

привличала вниманието на хората и те са изграждали постоянни селища в нея. В град 

Казанлък е открита селищна могила от неолитната епоха (6-5 хилядолетие пр.н.е.) - 
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Казанлъшката гробница. Оказало се е, че древното селище е просъществувало и през 

каменно-медната епоха и първата половина на бронзовата епоха (3-то хилядолетие 

пр.н.е.). То е първият археологически обект в Югоизточна Европа, който разкрива всички 

фази в развитието на неолитната култура. Откритите над 9000 предмета великолепно 

илюстрират различните етапи от съществуването на селището. 

Североизточно от с. Черганово, в местността Ливадето, е открита селищна могила, 

изградена между два по-малки притока на р.Тунджа. Намереното голямо количество 

керамични фрагменти показват, че могилата датира от периода на каменно-медната епоха 

- края на 5-тото хилядолетие пр.н.е. 

 

При строеж на училище в с.Габарево е разкопана селищна могила, от която са проучени 

отделни пластове. Основната част от намерените там материали са предоставени на музей 

"Искра" от известния български писател Чудомир. Това са изящни съдове с богата 

орнаментална украса, оръдия на труда, изработени от кост, от кремък и други видове 

камък, глинени тежести за рибарска мрежа, както и идолна пластика. 

 

Селищни могили са открити и край селата Ветрен, Крън и гр. Павел Баня. 

 

През 4-3 в.пр.н.е. горното течение на река Тунджа и Казанлъшката долина влизат в 

пределите на Одриската държава, чийто владетел е Севт III. Долината играе важна роля в 

историческото развитие на траките от 4 в.пр.н.е. до елинистичната епоха включително. 

Казанлъшката гробница, тракийският град Севтополис, Мъглижката гробница и по-

късно откритите нови 15 гробници доказват по неоспорим начин високата материална и 

духовна култура на траките, населявали Казанлъшкия край в онези времена. Тракийският 

владетел Севт III поддържал добри дипломатически отношения с Атина и се стремял да 

обедини под властта си няколко тракийски държави. В негова чест поданиците му 

построили великолепен некропол - Тракийска гробница „Севт III“, храм-гробница 

край гр. Шипка, при чийто разкопки са открити множество златни, сребърни и бронзови 

предмети. Според представите на древните траки, всички те били необходими на царя в 

задгробния живот. 

 

Столицата на Одриската държава - Севтополис - е построена на левия бряг на р. Тунджа в 

средата на 4 в.пр.н.е. Древният град бил разположен на площ от около 50 декара и имал 

форма на неправилен петоъгълник. Градът е разполагал с прави улици, канализация за 

чиста вода, здрави каменни стени с порти от север и от запад и бастиони с кули, пазещи го 

от вражески нападения. Древният град е случайно открит при построяването на яз. 

Копринка. Между 1948 и 1954г. той е бил заснет и обстойно проучен, след което е изцяло 

потопен под водите на язовира. 

 

В центъра на Севтополис се намирал царският дворец, с обширен площад пред него. На 

площада се издигала величествена статуя на Севт III, изработена от бронз и поставена 

върху мраморен пиедестал. След смъртта на царя - според орфическия обичай - главата на 

статуята била поставена на 7 метра пред входа на храма-гробница край гр. Шипка. 

 

Укрепени селища от епохата на римското владичество са открити край с. Гурково до 

изхода на прохода Хаинбоаз, край Дъбово и Шипка. Там са намерени цени надписи от II 

в., които дават сведения за укрепителната дейност на римския император Антоний Пий 

(138-161 г.) и подчертават важната роля на проходите към долината в онези времена. 

Крепостта край гр. Шипка е охранявала минаващите през тамошния проход пътници. 

Крепостта се намира на 0.1 km югоизточно по права линия от паметник „Шипка“. 
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Изградена е на скална площадка, с отвесни скални склонове на запад, юг и север, а от 

изток- много стръмни. 

 

През късната античност редица византийски императори извършват усилена строителна 

дейност в района на различни селища в долината. В своите стратегически планове 

императорите Юстиниан I и Анастасий отдават важно значение на областта и нейното 

население. По билата на Средна гора и Стара планина, край днешните селища Гурково, 

Ветрен, Мъглиж, Енина, Крън, Ръжена, Кънчево, Розово и Бузовград, е изградена мощна 

верига от крепости, която играе решаваща роля при отбраната срещу набезите на 

вражески племена– Мегалит и крепост, Антично селище - с.Бузовград, Средновековно 

селище – с.Енина, Средновековна крепост и Средновековно селище  „Градовете“ – с. 

Крън, Крепост „Градище“ – с.Кънчево, Антично селище и некропол – с.Ръжена. При 

археологически сондажи са открити тежести за вертикални станове, железни сечива и 

селскостопански инвентар, а това потвърждава, че край крепостите е кипял стопански 

живот. Намерените медни и бронзови монети със стойности 20 и 40 нумизми 

свидетелстват за паричното обръщение в селищата от долината. 

 

По времето на Втората българска държава на територията на селищния град Казанлък 

възниква българско селище; то е било разположено на левия бряг на Старата река, в 

пределите на днешната Куленска махала. Освен масивни зидове на сгради, тук са открити 

християнски погребения от XII и XIII в., късни византийски монети и земеделски сечива. 

В близост до центъра на областта около Крън – т.нар. Крънска хора - са се издигали 

крепости, известни днес като Калето, Челичето и др. Те са играели важна роля в 

икономическия и политическия живот на долината през Средновековието. 

 

Важна част от българското историческо богатство са Паметника „Шипка“ и Храм –

паметник „Рождество Христово“ в гр. Шипка. 

Паметникът „Шипка“ (също Паметникът на свободата) е монументална скулптура на 

връх Свети Никола. Издигнат е с цел да увековечи подвига на падналите за свободата на 

България на мястото отбранявано по време на Шипченската битка, около което са се 

разиграли решаващите за Руско-турската война и Освобождението на България боеве през 

лятото на 1877 г. 

 

Храм-паметникът „Рождество Христово“, известен като Шипченски манастир, е 

православна църква, разположена в северозападните покрайнини на град Шипка. Храмът е 

посветен в памет на руските войници, загинали през освободителната Руско-турска война 

(1877-1878). Храмът е открит тържествено на 27 септември 1902 г. Първоначално 

манастирът е бил руска собственост, но през 1934 г. е предоставен от съветското 

правителство на България за вечни времена. През 1970 г. храм-паметникът е обявен за 

исторически паметник на културата. 

 

Историята на тези земи се съхранява в Исторически музей „Искра“, гр. Казанлък, който 

е сред най-старите, най-богатите и най-известните музеи в България. В него са събрани 

над 50 000 оригинални експоната, отразяващи богатата материална и духовна култура на 

Казанлъшкия край. Музеят опазва, изследва и популяризира цялото историческо 

наследство на Казанлъшкия регион, в това число и всички тракийски гробници от 

Долината на тракийските владетели. 

В града се намират още: 

 Музей на розата; 

 Етнографски комплекс „Кулата“; 

 Дом-музей Петко Стайнов и др. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%8A%D1%85_%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281877-1878%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281877-1878%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281877-1878%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1902
https://bg.wikipedia.org/wiki/1970
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Фиг.3-14. Схема на тракийски поселения, некрополи и култови места (Тракийската 

култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край – изд. „Исторически музей 

„Искра“- Казанлък, 1991г.) и обозначено местоположението на находище „Мечта“ 
 

Няма данни за наличието на паметници на културно-историческото наследство на 

територията и/или в близост до изследвания обект – находище „Мечта“. 

 

С Изх.№464/27.08.2013г. и Изх.№73/19.02.2016г. (Приложение №1) Регионален 

исторически музей Стара Загора информира, че при извършеният оглед на място в 

границите на концесионната площ на находище „Мечта“ не са открити никакви видими 

останки от археологически обекти.  

 

Във връзка с Изх.№7000-418/19.02.2016г. (Приложение №1) на НИНКН са предвидени и 

мерки за опазване на материалното и културно наследство, посочени в т.7. 

 

3.9. Съществуващи проблеми на околната среда в чувствителни от 

екологична и здравно-хигиенна гледна точка зони, които са от значение за 

реализирането на инвестиционното предложение  

3.9.1. Кратко заключение за съществуващите проблеми по 

гореизброените компоненти на околната среда 

Изследваната територия се намира в антропогенен ландшафт в близост до урбанизирани 

територии /населени места и съществуваща инженерно-техническа инфраструктура/. В 

границите на концесионната площ на находище „Мечта“ има и много стари кариерни 

изработки за незаконен добив на пясък. 

 

На изследваната територия не са установени защитени растителни и животински видове. 

Повърхностните и подземните води са защитени от негативно антропогенно въздействие и 

са в умерено общо състояние. В границите на кариерната площ и в близост до нея няма 

данни за наличие на археологически паметници. Състоянието на основните компоненти на 
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околната среда като цяло е добро и не съществуват проблеми, които да са от значение за 

реализирането на инвестиционното предложение. 

 

3.9.2. Територии и/или зони със специфичен хигиенно-охранителен 

статут 

Специфичен хигиенно-охранителен статут имат жилищните квартали на населените 

места, зоните за рекреация, отдих, вилните зони, градините и парковете, местата за спорт 

и туризъм, водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване от подземни или 

повърхностни води и местата за къпане и воден спорт. На разглежданата територия няма 

екологично и здравно-хигиенно чувствителни зони. Най-близко до находището са 

разположени следните селища: 

 в посока север - с.Овощник на около 600 m;  

 в посока североизток – с. Черганово на около 1700m; 

 в посока юг – с. Кънчево на около 2500 m; 

 в посока северозапад – гр. Казанлък на разстояние 5000m; 

 в посока изток – с. Тулово на около 6300m; 

 

Във връзка с Изх. №ВП-3К-64/08.03.2016г. (Приложение №1), на РЗИ – Стара Загора и 

изказаните препоръки относно разработването на находище „Мечта“ е оценено 

въздействието на шумовото натоварване (т.4.8), здравно-хигиенните аспекти (т.4.9), както 

и въздействието върху атмосферния въздух (т.4.1).  

 

3.9.3. Територии, подлежащи на здравна защита; съществуващи 

саниторно-охранитални зони за питейни и минерални води 

При изготвянето на настящия доклад е направена консултация с БДИБР-Пловдив и “ВиК“ 

ЕООД – Стара Загора, относно най-близко разположените водни обекти, източници на 

питейно-битово водоснабдяване и определените СОЗ. Според представената информация 

с Изх. №ЦУ-629/26.02.2016г. на “ВиК“ ЕООД – Стара Загора (Приложение №1) 

концесионната площ на находище „Мечта“ не попада в пояси I, II и III на санитарно-

охранителни зони, учредени или в процедура по учредяване по реда на Наредба 

№3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани 

за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

 

Най-близко разположени водни обекти, източници на питейно-битово водоснабдяване в 

района на ИП са шахтови кладенци от ВС „Ръжена“ – I-ви подем и ВС „Ягода“ - I-ви 

подем за питейно-битово водоснабдяване на гр. Стара Загора, с. Змейово, с. Борилово, с. 

Пряпорец, с. Старозагорски минерални бани, с. Ново село, с. Хрищени, Община Стара 

Загора и с. Ягода, Община Мъглиж. Те се намират на около 1300m източно от находище 

„Мечта“. За ШК има учредена СОЗ съгласно Наредба №3/16.10.2000г. за СОЗ. Външния 

контур на III-ти пояс на СОЗ се намира на над 25m от източната граница на находище 

„Мечта“. Разположението на ШК с прилежащата СОЗ спрямо кариерната площ е означена 

на Карта с разположение на източниците за питейно-битово водоснабдяване в района на 

находище „Мечта“, М1:25 000 представена в Приложение №4,  както и на Фиг. 3-15.  
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                 - местоположение на находището,  

                  - граница на пояс II, 

                  - граница на пояс III. 

Фиг.3-15. Местоположение на находище „Мечта“ спрямо шахтови кладенци от ВС 

„Ръжена“ – I-ви подем и ВС „Ягода“ – I-подем 

 

4.Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху ОС 

и здравето на населението. Характеристика на предвидените в инвестиционното 

предложение източници на замърсяване. 

 4.1. Атмосферен въздух – характеристика на източниците на замърсяване 

(количество и концентрация на емитирани замърсители при нормална 

експлоатация и при извънредни ситуации): 

4.1.1. Характеристика на източници на замърсяване 

Всички емисии от експлоатацията са определени на база работната програма за 

разработване на находището: 

- Годишна – 20 000 m
3
 (36 000t); 

- Среднодневна - 87 m
3
 (157t); 

- Средносменна - 87 m
3
 (157t). 

 

В края на конесионния период са заложени следните обеми минна маса: 

- Полезно изкопаемо – 500 000 m
3
 (900 000t); 

- Откривка – 95 416 m
3
. 

 

Експлоатацията на находището се заключва в провеждането на откривни и добивни 

работи и транспорт. Не се предвижда преработка на място. 

 Откривни работи – включват премахване на откривката до достигане на свеж 

масив 

През етап „Минно строителство“ ще се отнеме и депонира откривка с общ обем до 95 416 

m
3
 или около 16,6 m

3
 (21,6t) среднодневно. 

 

 Изземване на откривката с багер и събиране на купове – в процеса на минното 

строителство се изземва откривката с багер. 
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 Натоварване на куповете откривка – предвижда се товаренето да се извършва от 

1 багер. 

 Транспорт на откривката до временното депо – транспортирането на всички 

видове материали на кариерата ще става със автосамосвали с товароносимост 15t. За 

извозването на откривката ще са необходими не повече от два курса на ден. Тъй като 

процесите на изземване, товарене и транспортиране са съвместими, ще се използва един 

автосамосвал. Разстоянието до временното депо за откривка е средно 500m. 

 

Отделяните емисии при откривните работи са: общ прах, ФПЧ (фини прахови частици) и 

изгорели газове от добивната и транспортната техника. 

 

Общ суспендиран прах и ФПЧ10. 
Съгласно AP-42. Compilation of Air Polutant Emission Factors, Fifth Edition, Volume I, 

Stationary Point and Area Sources, Chapter 11, Section 11.19.2 Crushed Stone Processing And 

Pulverizedmineral Processing US EPA, 1995 емисионният фактор за товарене е 5х10
-5

 kg/t, а 

за разтоварване е 7,2х10
-5

kg/t. При натоварване и разтоварване на откривката може да се 

очаква емитиране на около 0,003kg/d или 0.0001g/s ФПЧ10. 

 

Друг източник на прах и ФПЧ е транспортирането на откривката. 

Данни за емисионните фактори при транспортиране на материал в каменни кариери са 

представени в Еmission Factor Documentation for AP-42 Section 13.2.2, а по-подробно 

изследването е публикувано в „PM-10, PM-2.5, PM-1 Emission Factors for Haul Roads at 

Two Stone Crushing Plants”, National Stone Association, Washington, D.C., November 1995. 

Тези данни показват, че за оросявани пътища емисионният фактор за ФПЧ10 при 

транспортиране на материал е 220g/km. При дължина на трасето от 500m и необходимите 

за извозването на откривката не повече от два курса на ден, общо изминатият път ще бъде 

около 2km/d, а очакваните емисии 0.44kg/d или 1.2g/s ФПЧ10 при движение на 

автосамосвалите с 20 km/h. 

 

Замърсители, емитирани с отработилите газове на строителните машини и 

транспортните средства. 

Използвайки методиката за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от 

превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой „Трафик 

Оракул“ са определени емисиите на замърсители, емитирани при транспортирането на 

откривката. Резултатите са показани в Табл. 4-01 

 

Таблица 4-01. Вид и параметри на емитираните замърсители от транспорта на 

откривката 

Източник брой 
Вид и мощност на емисиите, g/m.s 

Обем 

ДГ 

CO CH4 NOx ЛОС РМ m
3
/s 

Автосамосвали 2 9.7х10
-6 

7.1х10
-8 

1.2х10
-5 

2.3х10
-6 

1.3х10
-6 

0.58 

 

За определяне емисиите от строителните машини е използвана Актуализирана единна 

методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, Национален 

Институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, декември 2010г., утвърдена със 

Заповед №РД-165/20.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите. Емисионните 

фактори, съгласно SNAP CODE 080800: Промишлена техника от горната методика, са 

както следва: 
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Таблица 4-02. Емисионни фактори на емитираните замърсители от строителни машини 

(дизел) ЕF [g/kg гориво] NOx CO 

Промишлена техника 48.8 15.8 

 

В случая строителната техника е един багер. При работа на който очакваните емисии са 

както следва: 

 

Таблица 4-03. Вид и параметри на емитираните замърсители от строителните машини 

Източник брой 
Вид и мощност на емисиите, g/s Гориво 

CO NOx kg/h 

Строителна техника 

(багер) 
1 0.04 0.14 10 

 

 Добив 
Суровината ще се изкопава директно и натоварва с багер тип „обратна лопата“ с обем на 

кофата 1.26m
3
. Eмисионният фактор за ФПЧ10 при товарене e 5х10

-5
 kg/t, т.е. при 

очакваната дневна производителност от около 157t в случая могат да се очакват емисии на 

ФПЧ10 от 0,008 kg/d или 0,0003g/s. 

 

 Транспорт на добитата суровина 

За транспортиране на добитата суровина ще бъдат използвани съществуващия черен път 

(Фиг. 1-04) и асфалтови пътища от републиканската пътна мрежа /РПМ/. Дължината на 

черния път до с. Кънчево е 2,8km. Извозването ще се осъществява с автосамосвали с 

товароносимост 15t. Газовите емисии при тази операция са представени в Табл. 4-01. При 

оптимална производителност на ден – 157t, максималния брой курсове за извозване на 

добитата суровина е 11 курса на ден за двата автосамосвала общо.  

 

В случая при очаквана дневна производителност от около 157t, общо изминатото 

разстояние по черния път до с. Кънчево ще възлезе на 61,8km. Емисионният фактор за  

ФПЧ10 при транспортиране на материали по черни пътища, съгласно U.S. EPA. 

Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point and 

Area Sources. Section 13.2.1 Paved Roads: Measurement Policy Group Office of Air Quality 

Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency, January 2011 е 0.62 g/km. При 

движение на автосамосвалите с 20 km/h могат да се очакват емисии от порядъка на 0,04 

kg/d или 0.00011g/m.s. 

 

От движението на товарните автомобили по републиканската и общинска пътна 

мрежа. 

За транспортиране на строителните материали ще се използват два автосамосвала. Това е 

максималният брой транспортни машини, които ще се движат ежедневно по общинските и 

републиканските пътища. Използвайки методиката за определяне разсейването на 

емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния 

атмосферен слой, „Трафик Оракул“,  са определени емисиите на замърсители, емитирани 

при транспортирането на суровината по предназначение. Общото изминато транспортно 

разстояние за 8 часа на ден е около 800km. Резултатите са представени в Табл. 4-04. 
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Таблица 4-04. Вид и параметри на емитираните замърсители от транспортирането на 

добитата суровина в региона 

Източник брой 
Вид и мощност на емисиите, g/s 

CO NOx ФПЧ10 

МПС 2 

0.16 0.20 0.02 

Вид и мощност на емисиите, t 

CO NOx ФПЧ10 

0.0046 0.006 0.0006 

 

 Насипищни работи 
За депонирането на откривката през срока на концесията, се предвижда изграждането на 

временно депо, разположено в централната част на кариерата, в стари котловани с обща 

площ около 7500 m
2
. 

 

Емисии на ФПЧ10 и общ суспендиран прах от насипищата за откривка: 

Съгласно AP-42. Compilation of Air Polutant Emission Factors, Fifth Edition, Volume I, 

Stationary Point and Area Sources, Chapter 11, US EPA, 1995 емисионният фактор за ФПЧ10 

от насипища за откривка е 0,0068kg/t, което означава 0,15kg/d или 0,0017g/s.  

 

Общите емисии на замърсители от експлоатацията на кариерата са представени в 

следващата Таблица 4-05: 

 

Таблица 4-05. Общи емисии от кариерата 

Дейност ФПЧ10, g/s NOx, g/s CO, g/s 

Откривни работи 0.0010 0.1300 0.0400 

Временно депо 0.0017 0.000 0.000 

Транспорт в кариерата 1.2000 0.0005 0.0004 

Добивни работи 0.0003 0.1300 0.0400 

Общо от експлоатацията на кариерата 1.2030 0.2605 0.0804 

 

4.1.2. Прогноза и оценка на очакваните изменения в качеството на 

атмосферния въздух 

А) Прогноза за въздействие върху качеството на атмосферния въздух с 

установяване на териториалния обхват 

Източниците на емисии във въздуха на кариерата на практика са два - един площен и един 

линеен източник: 

- Площен източник с общ размер 348 881m
2 

– кариерно поле, насипище и вътрешно 

кариерни пътища; 

- Линеен източник – транспортно трасе от кариерата до общинската пътна мрежа с 

дължина 2.5 km. 

 

 Разпространение на замърсители, емитирани при експлоатация на находището – 

преработка, съхранение и транспорт. 

За определяне разпространението на замърсители от  кариерата е приложен модела за 

“Максимално възможни концентрации” от модула “Diffusion” на програмния продукт 

“Трафик оракул” към Методиката за определяне разсейването на емисиите на вредни 

вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой 

Трафик Оракул, МОСВ, т.к. той разполага с модули за изчисляване на емисиите на 

замърсители, както от площни така и от линейни източници. 
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Тъй като програмният продукт работи с условни координати, координатите на кариерата и 

трасето са въведени като такива. Те са определени спрямо долният ляв ъгъл на областта на 

моделиране с координати Х=0m и Y=0m. За област на моделиране е избран район, 

обхващащ най-близките населени места, с размери 8000m в посока Запад-Изток и 6000m в 

посока Север-Юг. Използвана е правоъгълна координатна система със стъпка 100m по ос 

Х (80 стъпки посока Изток) и по ос Y (60 стъпки посока Север), като по този начин 

общият брой на рецепторите за моделната област е 4800. Илюстрация на базовата карта е 

показана на Фиг.4-01: 

 

 
Фиг.4-01. Базова карта на областта на моделиране 

 

Върху базовата карта са нанесени всички източници с тяхното точно местоположение в 

съответствие с географските им координати. След нанасянето им върху картата са 

определени и условните им координати спрямо началото на избраната координатна 

система. 

 

В следващата Таблица 4-06 са представени географските и съответстващите им условни 

координати на избраните дискретни рецептори (най-близките населени места с.Овощник и 

с. Кънчево) в района: 

 

  Таблица 4-06. Координати дискретните рецептори 

ДР№ Обект 
X Y 

Kоординатна система  

WGS84 

m   m  N (latitude) E (longitude) 

1 Овощник 2900 3600 42°34'23.98"С 25°26'59.23"И 

2 Кънчево 2800 300 42°32'37.44"С 25°27'2.25"И 
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Получените резултати от математическото моделиране с програмния продукт, в т.нар. dat 

файлове, са изобразени графично върху базовата сателитна карта, така че да може 

нагледно да се проследи разпределението на полетата на замърсяване върху моделирания 

район. На картите, изобразяващи концентрационни полета, с изоконцентрационни линии е 

посочена концентрацията на замърсителите в mg/m
3
.  

 

Входните данни за модела са съгласно Приложение №2 от методиката - Инструкции към 

програмния продукт „Трафик Оракул“: 

- Дискретизация на мрежата – избрана е стъпка от 100m по двете оси и брой на 

точките от мрежата по Х – 80бр и по У -60бр.; 

- Типа подложна повърхност е избран извънградски район; 

- Емисия от площен източник – използвани са данните, определени по-горе за 

емисиите от площния и линейния източник; 

- Характерни за района метеорологични параметри – Табл. 3-03 и Табл.3-04; 

 

Очакваното средно годишно замърсяване с ФПЧ10, азотни оксиди и въглероден оксид е 

определено чрез използване на климатични данни за годишната роза на вятъра за 

метеорологична станция Казанлък.  

 

Тъй като всички определения на концентрациите на замърсители в отделните рецептори 

са направени в една и съща координатна система и при една и съща метеорология, то чрез 

наслагване на съответните стойности (сумиране на резултатите за всеки рецептор от 

рецепторната мрежа, от съответните dat файлове) е получено общото замърсяване от 

всички източници (от експлоатация на кариерата и транспортните дейности) в района. Т.е. 

от всички dat файлове по съответния замърсител е създаден един dat файл с данни за 

общото замърсяване във всеки рецептор от рецепторната мрежа. За целта е използван 

модула «Superposition” на продукта Traffic Oracle. Получените сумарни концентрационни 

профили на замърсителите от всички дейности са визуализирани с програмния продукт 

3DField - сontouring surface plotting and 3D data program. Чрез проверка в резултантния 

файл е изведен и отбелязан на графиката рецептора с очаквана най-висока концентрация. 

Резултатите са демонстриране на следващите фигури: 
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 Фиг. 4-02. Сумарно замърсяване на района с въглероден оксид при експлоатация на 

кариерата 

 

Максималната средногодишна концентрация при прилагане на опцията 

суперпозициониране е 0.0076 mg/m
3
. Тя се достига в точка с координати Х=3200m, 

Y=1300m, отбелязана на графиката с  … Максималните средногодишни концентрации в 

дискретните рецептори (околните населени места) са представени в следващата таблица: 

 

Табл.4-07.Максимално средногодишна концентрация на въглероден оксид в най-близките 

населени места: 

Дискретен 

рецептор 

№ 

Обект 
X Y 

Средногодишна 

концентрация, mg/m
3
 

m   m  
 

1 Овощник 2900 3600 1.5х10
-4

 

2 Кънчево 2800 300 1.2х10
-4 
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Фиг. 4-03. Сумарно замърсяване на района с азотен оксид при експлоатация на 

кариерата 

 

Максималната средногодишна концентрация на азотен оксид при прилагане на опцията 

суперпозициониране е 0.010 mg/m
3
. Тя се достига в точка с координати Х=3200m, 

Y=1800m, отбелязана на графиката с    .  

 

Максималните средногодишни концентрации в дискретните рецептори (околните 

населени места) са представени в следващата таблица: 

 

Табл.4-08.Максимално средногодишна концентрация на азотен оксид в най-близките 

населени места: 

Дискретен 

рецептор № 
Обект 

X Y 
Средногодишна 

концентрация, mg/m
3
 

m   m  
 

1 Овощник 2900 3600 4.8х10
-4

 

2 Кънчево 2800 300 2.1х10
-4 
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Фиг. 4-04. Сумарно замърсяване на района с ФПЧ10  при експлоатация на кариерата 

 

Максималната средногодишна концентрация при прилагане на опцията 

суперпозициониране е 0.084 mg/m
3
. Тя се достига в точка, разположена върху пътното 

трасе с координати Х=3200m, Y=1400m, отбелязана на графиката с    .  

 

Максималните средногодишни концентрации в дискретните рецептори (околните 

населени места) са представени в следващата таблица: 

 

Табл.4-09. Максимално средногодишна концентрация на ФПЧ10 в най-близките населени 

места: 

Дискретен 

рецептор 

№ 

Обект 
X Y 

Средногодишна 

концентрация, mg/m
3
 

m   m  
 

1 Овощник 2900 3600 2.4х10
-3

 

2 Кънчево 2800 300 1.6х10
-3 

 

Б)    Оценка на въздействието върху атмосферния въздух съобразно 

По-долу е направено сравнение на очакваните концентрации на замърсители в 

атмосферния въздух при експлоатация на кариерата с нормите за опазване на човешкото, 

въведени с националното законодателство - Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за 

серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 
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озон в атмосферния въздух, издадена от Министерството на околната среда и водите и 

Министерството на здравеопазването, в сила от 30.07.2010г. (Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 

2010г.). 

 

Табл.4-10.Сравнение на очакваното средногодишно замърсяване с нормите за опазване на 

човешкото здраве  
 ФПЧ10, µg/m

3
 NOx, µg/m

3
 СО, mg/m

3
 

Овощник Кънчево Овощник Кънчево Овощник Кънчево 

СГК,  2.4 1.6 0.5 0.3 0.00015 0.00012 

НОЧЗ, 

 
40 40 - 

- СГК – средногодишна концентрация; 

- НОЧЗ – норма за опазване на човешкото здраве; 

 

Анализът на данните от горната таблица показва, че при експлоатация на кариерата, 

очакваните концентрации на замърсители ще са значително под нормите за опазване на 

човешкото здраве. Направеното сравнение между очакваното замърсяване в околните 

населени места (чрез отчитане на концентрациите на замърсителите в дискретни 

рецептори, разположени в най-близката точка от съответното населено място), показва че 

очакваните средногодишни концентрации, дължащи се на емисиите от кариерата са 

значително под нормите за опазване на човешкото здраве.  

 

Резултатите показват, че въздействието на емитираните при експлоатация на 

кариерата замърсители по въздушен път се ограничава в рамките на концесионната 

площ. Концентрациите на замърсителите извън нея са значително под пределно 

допустимите за населени места. Експлоатацията на кариерата няма да измени 

фоновото ниво на замърсяване на въздуха в района, респективно няма да оказва 

вредно въздействие върху здравето на населението в района. 

 

4.1.3. Мероприятия за минимизиране на емииите от експлоатацията на 

обекта 

При разкриването на кариерата се предвижда използването на най-добри налични 

практики, които да гарантират ограничаване на въздействията при експлоатация само в 

рамките на находището, описани в Management of mining, quarrying in the European Union, 

Study made for DG Environmentq European Commission Co-ordination by P. Charbonnierq 

December 2001; Background Information for Revised AP-42 Section 11.19.2, Crushed Stone 

Processing Review and Update Remaining Sections of Chapter 8 (Mineral Products Industry) of 

AP-42 EPA Contract 68-D2-0159, Work Assignment I-01; Program to study the products from 

explosives and to identify explosives that can be used safely underground, U.S. Bureau of 

Mines) и включват: 

 - оросяване на вътрешно-кариерните пътища и насипища; 

 - използване на малко на брой автосамосвали и багери; 

 - използване на съвременни машини с двигатели, отговарящи на изискванията за 

допустими емисии на замърсители в отработилите газове; 

 - движение с ниска скорост; 

 - поддържане в добро състояние на пътищата, през които ще преминават товарните 

автомобили, извозващи продукта. 

 

При работа на кариерата е необходимо да се спазват изискванията на чл.70 от Наредба №1 

за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии: 
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- увеличаване съдържанието на влага в прахообразните материали, доколкото това не 

пречи на последващата им обработка и не влошава качествата им; 

- използване на ветроупорни прегради при товарене и разтоварване при необходимост 

- ориентиране на насипите по преобладаващата посока на ветровете; 

- ограничаване височината на складиране; 

- ограничаване на дейностите при климатични условия, благоприятстващи разпрашаване. 

 

 4.2. Повърхностни и подземни води 

На територията на разглежданото находище няма формирана хидрографска мрежа. На 

място не са установени дерета, преминаващи през терена на концесионната площ. В 

орографско отношение района на находище „Мечта“ се дренира от р.Тунджа.  

 

Във връзка с Изх.№КОС-01-345/03.11.2016г. на РИОСВ гр.Стара Загора, Изх.№КД-04-

459/13.10.2016г. на БД ИБР гр.Пловдив е изготвено Предпроектно хидроложко проучване 

на обект: „Разработване на находище на строителни материали – пясъци и чакъли – 

„Мечта”, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара 

Загора”, представено като отделно приложение към ДОВОС. Целта на разработката е да се 

определят крайбрежните заливаеми ивици при средни водни нива в участъци, граничещи 

с изчислените запаси, разположени край реката. 

 

След хидроложкото проучване е извършена корекция на северната граница на находище 

„Мечта”. Промяната на контура на площта „Мечта” се състои в изтегляне на северната 

граница на юг от земите от леглото на реката, които се заливат при ниво на средните води. 

С тази промяна добивът на пясъци и чакъли няма да засяга река Тунджа и заливаемите ѝ 

площи.  

 

4.2.1. Водопотребление на обекта 

Разработването на находището ще се състои в изземване на откривката и суровината, 

транспортиране на добития материал до мястото, където ще се реализира. Не се 

предвижда преработване на суровината. Предвид тези дейности водоползването ще се 

изразява в осигуряване на: 

- вода за оросяване на пътищата по време на транспортиране и на насипищата за 

откривка с цел намаляване на запрашаването в района през летния сезон; 

- питейна вода за обслужващия персонал. 

 

Вода за технологични нужди (оросяване на вътрешнокариерни пътища и насипища) ще се 

доставя с водоноска от специализирана фирма, след сключване на договор. Необходимото 

количество вода за технологични нужди ще бъде около 4 m
3
/d, разпределено както следва: 

- 2 m
3
/d за оросяване на пътищата; 

- 2 m
3
/d за оросяване на временното дено за почвени материали. 

 

Такова оросяване ще бъде необходимо през сухите периоди от годината. При 

продължителност на сухия период от май до октомври общото количество вода за 

оросяване възлиза на около 616 m
3
/годишно. Това количество е определено като се 

приеме, че 30 дни през този период са дъждовни и тогава няма да има нужда от оросяване. 

 

Питеен водоизточник на територията на находище „Мечта“ няма да се използва. За битови 

нужди на работещите ще се осигурява бутилирана вода, поради което разработването на 

находището не е свързано с водопотребление от централната водоснабдителна мрежа на 

района. 
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4.2.2. Количество, състав и начин на третиране на генерираните 

отпадъчни води 

Разработването на находище „Мечта“ не е свързано с генерирането на отпадъчни води. За 

битови нужди на работещите на обекта ще бъде осигурена екотоалетна. Нейното 

поддържане, почистване и дезинфекция е ангажимент на фирмата-доставчик. 

 

Валежните води не представляват проблем за провеждането на минната дейност. 

Провеждането на минните работи по хоризонтите предвижда създаване на минимален 

наклон на повърхността им от 3% като попадащите в изработките атмосферни води бързо 

ще се оттичат към най-ниската кота.  

 

Отводняването на кариерното поле от дъждовни води и води, получени в резултат на 

снеготопенето ще се извършва по естествен гравитационен начин. Морфоложките условия 

на района благоприятстват бързото оттичане на валежните води, към естествените 

водосборни артерии.  

 

4.2.3. Прогноза и оценка на очакваните изменения в режима на водните 

течения и подземните води 

Предвижданията на инвестиционното предложение не включват дейности, пряковлияещи 

върху водните тела.  

 

Водни течения 

Проучваната площ на находище „Мечта“ заема дясната надзаливна тераса на р.Тунджа. 

Северната му граница е изтеглена южно от талвега на реката. Коритото, бреговете и 

крайбрежието на река Тунджа няма да бъдат засегнати от добивните работи в находището. 

 

Находще „Мечта“ не попада в санитарно-охранителни зони на питейно-битови 

водоизточници.  

 

По отношение на повърхностните води може да се обобщи, че разработването на 

находището не е свързано с тяхното замърсяване, тъй като не се предвижда водовземане и 

заустване на замърсени отпадъчни води. Не се очаква промяна и в режима на най-близко 

разположените повърхностни водни обекти – р. Тунджа, заедно с прилежащите ѝ земи, и 

притоците на реката, тъй като не се предвижда те да бъдът засегнати или да се извършва 

водоползване от тях. 

 

В мерките за постигане на целите за опазване на водните тела, описани към Раздел 7 на 

ПУРБ на ИБР, за конкретната територия на инвестиционното намерение няма изрични 

забрани. 

 

Предвижда се направа на водоотливни канавки покрай насипищата и около площта, на 

която се води добив. Предназначението на канавките е да улавя частта от повърхностните 

води от падналите атмосферни валежи и да ги извежда извън добивната площ. Канавките 

се предвиждат да са необлицовани. Прокарват се по наклона на терена. 

 

Въздействието е с териториален характер, като вид – въздействието е непряко, с ниска 

степен, а честотата му – временно през дъждовните периоди на годината. 

 

Няма необходимост от извършване на мониторинг на уловените дъждовни води, тъй като 

същите са условно чисти и не са замърсени вследствие на производствена дейност. 
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Подземни води 

Казанлъшкият район представлява един сложен надлъжен гребен, запълнен от горно-

еоценски и плиоценски седименти, които се препокриват от квартернерните алувиални и 

пролувиални отложения. Горноеоценските седименти имат ограничено разпространение и 

няма данни за тяхната водоносност. Неогенските отложения залягат върху горния еоцен 

или върху кристалинната подложка. Дебелината им варира между 50-250m. В разреза на 

неогена участват глини с пясъчни и чакълести прослойки, които се характеризират с 

ниски филтрационни свойства. 

 

От хидрогеоложка гледна точка находище „Мечта“ попада в алувиалния водоносен 

хоризонт на р. Тунджа. Самата река представлява естествена хидродинамична граница на 

подхранване/дрениране на водоносния хоризонт – гранично условие от I-род. Напорът в 

реката се изменя с течение на времето и сезоните. Всяко влияние върху подземните води 

от разработването на находище „Мечта“ ще бъде ограничено до границата на 

подхранване/дрениране – р. Тунджа. Подземните води няма да бъдат засегнати, тъй като 

добивът на строителни материали – пясъци и чакъли - от находище „Мечта“ ще се 

извършва до 1.80-2.00m, без да се достига подземното водно тяло. 

 

Подземните води в разглеждания регион са представени от Квартернерен водоносен 

хоризонт. Проучваната територия попада изцяло в границите на подземно водно тяло с 

код BG3G00000NQ003 – Порови води в Неоген – Квартернер – Казанлъшка котловина. 

 

Квартернерната част на водоносния хоризонт имат следните характеристики: 

- коефициент на филтрация – изменя се от 32 до 266 m/d; 

- средна проводимост – 800-1000m
2
/d; 

- пиезопредаване – 7000 m
2
/d; 

- минерализация – 0,1 до 0,7 g/l. 

 

От същото водно тяло се черпи вода за питейно-битово водоснабдяване на гр. Стара 

Загора и селищата в района на водовземането. Вододобивната система е изградена общо 

от 11 ШК, разположени по двете тераси на р. Тунджа (Фиг. 4-05).  

 
Фиг. 4-05. Разположение на шахтовите кладенци от ВС „Ръжена“ и ВС „Ягода“ спрямо 

находище „Мечта“. 

Овощник 

Черганово 

Кънчево 
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Съгласно представена от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора с Изх. №ЦУ-647/20.07.2015г. и 

Изх.№ЦУ-629/26.02.2016г., информация, за шахтовите кладенци от ВС „Ръжена“ – I-ви 

подем и ВС „Ягода“ – I-подем има учредена санитарно-охранителна зона. Границите на 

находище „Мечта“ не попадат в пояси I, II и III от СОЗ. Разположението на ШК с 

прилежащата СОЗ спрямо кариерната площ е означена на Фиг.4-06 и Карта с 

разположение на източниците за питейно-битово водоснабдяване в района на находище 

„Мечта“, М1:25000 представена в Приложение№4. 

 

 
Фиг. 4-06. Разположение на находище „Мечта“ спрямо източници на питейно-битово 

водоснабдяване (Пенчев, Величков, 2016, Хидрогеоложки доклад за оценка на 

въздействието на находище „Мечта“, представен като отделно пролижение към 

ДОВОС). 

 

В таблица 4-11 е представена извадка от Хидрогеоложки доклад за оценка на 

въздействието на инвестиционно предложение „Разработване на находище за строителни 

материли- пясъци и чакъли „Мечта“, в землищетота на с.Кънчево и с.Черганово, Община 

Казанлък, с определени хидрогеоложки параметри на водоносния хоризонт (по 

„Водоканалпроект“, 1980). 
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Табл. 4-11. Хидрогеоложки параметри  

 
 

Река Тунджа представлява естествена хидродинамична граница на 

подхранване/дрениране на водоносния хоризонт. Всяко влияние върху подземните води от 

разработването на находище „Мечта” ще  бъде ограничено до границата на 

подхранване/дрениране – р.Тунджа. (Пенчев, Величков, 2016, Хидрогеоложки доклад за 

оценка на въздействието на находище „Мечта“, представен като отделно приложение 

към ДОВОС). В тази връзка оценката на въздействието на инвестиционното предложение 

ще се ограничи до шестте броя експлоатационни кладенци от ВС „Ръжена“ изградени в 

дясната (южна) тераса на реката, които са разположени в непосредствена близост източно 

от ИП. Те попадат на територията на с. Черганово (ШК№1), с. Кънчево (ШК№2) и с. 

Ръжена (ШК№3, №4, №5 и №6). Шахтовите кладенци от ВС „Ръжена“ и ВС „Ягода“ 

разкриват подземно водно тяло BG3G00000NQ003 - Порови води в Неоген – Квартернер – 

Казанлъшка котловина. 

 

Въздействието върху подземните води може да се разгледа главно в два аспекта – 

качествен и количествен. По отношение на качествения състав на подземните води, 

въздействието се определя от възможните количества на използвани и отделяни вредни 

вещества в процеса на експлоатация на находището. Добивът на пясъци и чакъли ще се 

извършва без пробивно-взривни работи. В тази връзка основните замърсяващи вещества 

продуциращи се при експлоатацията са от газов тип, вследствие от работата на двигатели 

с вътрешно горене (ДВГ). Косвено за опасността от замърсяване на водите от тези газове 

може да се съди по необходимото време за разсейване на тези газове. Това време се 

определя в рамките на 30 минути, т.е. практически е невъзможно да бъдат замърсени 

подземните води поради невъзможността да се изпълни сценарии с изключителна 

концентрация на вредни газове – атмосферен валеж – попадане в овражната и речна 

мрежа, или директна инфилтрация в подземните води.  

 

За конкретния случай на кариера „Мечта“, изхождайки от проектната технология за 

разработване, потенциален източник на замърсяване на подземните води могат да бъдат 

единствено аварийни разливи на горива и масла от ДВГ, които могат да възникнат по 

време на експлоатация. 

 

За оценка на възможността за достигане на потенциални замърсители от кариерата до 

кладенците на ВС „Ръжена“ е използван математически модел, подробно описан в 
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Хидроложки доклад. Посредством моделирането е достигнат изводът, че потенциални 

замърсители е възможно да достигнат единствено до най-близко разположените шахтови 

кладенци - №1 и №2 (Пенчев, Величков, 2016, Хидрогеоложки доклад за оценка на 

въздействието на находище „Мечта“, представен като отделно приложение към ДОВОС).  

 

 
Фиг. 4-07. Хидродинамична мрежа при експлоатация на ВС „Ръжена“. 

 

Изчислено е и времето, необходимо за достигане на замърсителя до шахтовите кладенци. 

При най-неблагоприятен случай на миграция, транзитното време за достигане от участък 

на кариера „Мечта“ до кладенците е над 56 години, което е твърде голямо и превишава 

съществено експлоатационния период на самата кариера. 

 

Като допълнителен фактор на сигурност може да се отбележи, че при изчисленията е 

пренебрегнато биохимичното разпадане на нефтопродуктите във водоносния хоризонт, 

което може да доведе до пълното им разграждане по пътя на миграция още преди да 

достигнат най-близкия ШК по механизма на конвективния пренос от подземните води. 

 

В заключение може да се отбележи, че при съществуващата експлоатация на ВС „Ръжена“ 

и проектната технология на разработване на кариера „Мечта“, рискът от замърсяване на 

водоснабдителните шахтови кладенци е пренебрежимо малък. 

 

За да не се стигне до този най-лош сценарии, в случай, че по време на експлоатационните 

дейности се допусне разлив на нефтопродукти, от работещата на обекта механизация 

върху почвата, ще се прилага механично третиране. Замърсеният слой ще се отнеме ръчно 

с лопати и ще се съхранява в метални варели до предаването им на лица, притежаващи 

необходимото разрешение съгласно ЗУО. С оглед предотвратяване на инцидентни 

замърсявания от разлив на горива и масла от ДВГ, при експлоатацията на находището, е 

необходимо: 

- стриктно спазване на технологичните процеси при добива на пясъци и чакъли, 

съгласно проектна разработка; 

- непрекъснат контрол върху състоянието на използваните машини и съоръжения, 

както и поддържане необходимата чистота на площадката; 

- структно спазване на цялостния работен проект, както и на годишните планове. 
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Горните твърдения са въз основа на следните изводи от приложеният като неразделна част 

от ДОВОС Хидрогеоложки доклад на находище „Мечта“, а именно: 

1. Нивата на подземните води в участъка на находището залягат на дълбочина от 2.0 

до 2.5m под земната повърхност, в зависимост от котата на терена и сезонните 

колебания на подземните води и оттока на р. Тунджа. 

2. Добивът на полезното изкопаемо (пясъци) ще се осъществява по открит кариерен 

начин с багер с обратна лопата до водното ниво, но не по-дълбоко от 2,50m от 

повърхността. Запаси под нивото на водата няма да се добиват. 

3. Съгласно становището на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора, 

площадката на находище „Мечта” не попада в границите на пояси I, II и III на СОЗ 

на действащи водоизточници. Това становище се базира на „Проект за СОЗ на 

водовземна система „РЪЖЕНА”, „ВОДГЕОЕКО Инженеринг” ЕООД от 2002г. 

Проектът за СОЗ е приет от „ВиК” ЕООД Стара Загора, но до момента самата СОЗ 

не е узаконена, съгласно действащата нормативна уредба. 

 

Във връзка с Изх.№КД-04-459/13.10.2016г. на БД ИБР гр.Пловдив добив ще се извършва 

на дълбочина до 1.80-2.00m без да се разкриват подземни води. 

 

Засегнатото население на Кметство с.Кънчево (Изх.№9/24.02.2016г.) и с.Черганово 

(Изх.№23/25.02.2016г.) не са съгласни с реализацията на инвестиционно предложение за 

„Разработване на находище на строителни материали – пясъци и чакъли- „Мечта”, в 

землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора”, като 

един от мотивите е че „копането на голяма дълбочина ще отдръпне подпочвените води, 

което ще доведе до намаляване на водите в кладенците“. Опасенията на населението са 

неоснователни, тъй като добивът ще се осъществява до водно ниво и запаси под нивото на 

водата няма да се добиват, което изключва каквото и да е въздействие върху количеството 

на водите в кладенците на населените места. 

 

Въз основа на конкретния анализ на геоложките и хидрогеоложки условия , както и на 

извършените математически моделни изследвания на миграцията на потенциални 

замърсители от участъка на находище „Мечта” (Пенчев, Величков, 2016, Хидрогеоложки 

доклад за оценка на въздействието на находище „Мечта“, представен като отделно 

приложение към ДОВОС), могат да се направят следните изводи и препоръки: 

1. Хидрогеоложкият риск от разработването на находище „Мечта” върху 

количествата и качествата на подземните води от водоизточниците за питейно-

битово водоснабдяване към ВС „Ръжена” - I-ви подем и ВС „Ягода” - I-ви за 

питейно-битово водоснабдяване на гр.Стара Загора, с.Змейово, с.Борилово, 

с.Пряпорец, с.Старозагорски минерални бани, с.Ново село, с.Хрищени, Община 

Стара Загора и с.Ягода, Община Мъглиж се оценява като незначителен. 

2. Предлага се на РИОСВ „Стара Загора” да съгласува с положителна оценка 

инвестиционното предложение „Разработване на находище за строителни 

материали – пясъци и чакъли „Мечта” в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, 

Община Казанлък” 

 

Независимо, че при проектната технология за разработване на кариера „Мечта”, рискът от 

замърсяване на водоснабдителните шахтови кладенци на ВС „Ръжена” е пренебрежимо 

малък, с цел сигурност е препоръчително инвеститорът да изгради един сондаж за 

контролен мониторинг на качествата на подземните води по посока на шахтовите 

кладенци в точка със следните геодезични координати в система 1970г.: Easting (Y) 

9421020, Northing (X) 4648870. 
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Съгласно Изх.№ ЦУ-647/20.07.2015г. на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, находище „Мечта“ 

граничи със сервитутна зона на хранителен стоманен водопровод Ф150 мм за селата 

Овощник и Черганово. За предпазване на съществуващи водопровод е необходимо да се 

изгради баражна стена, така че да бъдат избегнати евентуални нежелани последици от 

разрушаване на хранителния водопровод. В тази връзка е и сключено споразумение между 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД и „ТРОН“ ЕООД, съгласно което двете страни се 

договарят със съвместни усилия да направят необходимото за изместване на трасето на 

стоманен водопровод Ф150 mm, представено в Приложение №3. 

 

 4.3. Отпадъци 

4.3.1. Събиране и извозване 

Битовите отпадъци: ще се събират в метални контейнери и ще се извозват от 

възложителя до определеното за Община Казанлък депо за БО, след сключване на договор 

с оператора на депото. 

 

Производствени и опасни отпадъци: 

Съгласно закона за подземните богатства, минните отпадъци се депонират и съхраняват 

на определени за целта площадки или в съоръжения за минни отпадъци, чието 

местоположение, конструкция и управление предотвратяват или максимално намаляват 

отрицателното им въздействие върху компонентите на околната среда и/или човешкото 

здраве, без да причиняват безпокойство чрез шум и миризми и без да влияят отрицателно 

на места от особен интерес, а съоръженията се категоризират според степента на тяхната 

опастност и риска за околната среда и човешкото здраве, като: 

1. съоръжения „категория А“ са съоръжения за минни отпадъци, които в резултат на 

непредвидени обстоятелства или лошо управление могат да станат причина за 

голяма авария, или такива, в които са депонирани опасни отпадъци над 

определения праг, или които съдържат опасни вещества или смеси по смисъла на 

Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси извън 

допустимите норми; 

2. съоръжения „категория Б“ са всички останали съоръжения за минни отпадъци. 

 

Съгласно чл.16, ал.4, т.1в от Наредбата за управление на минните отпадъци, не са 

съоръжения за минни отпадъци: площадките, където се събират или депонират 

незамърсени почви, неопасни отпадъци от проучването, инертни отпадъци и отпадъци 

получени при добив, преработка и складиране на торф за период до три години. 

 

Временните депа за откривка (насипища) ще се експлоатират (изграждат и изгребват) за 

период не по-дълъг от три години. Също така през този период от насипищата ще се 

изгребват обеми, които са необходими за рекултивация. В края на тригодишния срок 

насипищата ще се закрият чрез оползотворяването на депонираните материали. Така през 

срока на експлоатация на находището временните почвени депа няколкократно ще 

възникват и ще се закриват (оползотворяват), като срока на експлоатацията им няма да 

надвишава три години. Следователно насипищата за почвени материали в находище 

„Мечта“ трябва да се разглеждат не като съоръжение за минни отпадъци, а като временно 

депо за почвени материали. 

 

Производствени и опасни отпадъци от сервизирането на обслужващата техника 

(багер и автосамосвали): 

Използваната техника ще се обслужва от специализиран автосервиз. Отпадъците, 

генерирани при серизирането на обслужващата техника, а именно: 16 06 01* - оловни 

акумулаторни батерии; 16 01 03 – излезли от употреба гуми; 13 01 09* - хлорирани 
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хидравлични масла на минерална основа; 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа; 13 01 11* - синтетилчи хидравлични масла; 13 04 04* - хлорирани 

моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа; 13 02 05* - 

нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа; 13 02 

06* - синтетичин моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа; 16 

07 08* - отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти; 16 02 13* - излязло от употреба 

оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 

09 до 16 02 12; 16 02 14 – излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 16 02 13; 16 01 17 – черни метали; 16 01 18 – цветни метали, са 

ангажимент за по-нататъшното им съхранение и предаване за оползотворяване на 

сервизиращата фирма. Гореописаните отпадъци няма да се генерират в рамките на 

концесионната площ, поради което не е предвидена възможност за временното им 

съхраняване в рамките на същата. 

 

Възможно е генерирането на растителни отпадъци (отсечени храсти), с код 20 02 01 – 

биоразградими отпадъци. Те ще бъдат премахвани посредством резачка, като полученият 

в резултат на това отпадък, ще се третира по реда на ЗУО. 

 

4.3.2. Начин на третиране  

Както беше споменато, изземваните от кариерата почвени материали се класифицират 

според т.1 от Приложение №3 към чл.15 от Наредбата за управление на минните отпадъци 

като „незамърсена почва“. Съгласно чл.16, ал.4, т.1в от Наредбата за управление на 

минните отпадъци, не са съоръжения за минни отпадъци: площадките, където се 

събират или депонират незамърсени почви, неопасни отпадъци от проучването, 

инертни отпадъци и отпадъци получени при добив, преработка и складиране на торф за 

период до три години. Следователно насипищата за почвени материали в находище 

„Мечта“ трябва да се разглеждат не като съоръжение за минни отпадъци, а като временно 

депо за почвени материали. 

 

Местоположението на предвидените насипища за откривка са означени на Коригиран 

Теренно-ситуационен план с блокировка на запасите, М1:2000 (Приложение №4). 

 

Минните отпадъци от експлоатацията на находището ще се управляват съгласно Глава 

осма от Закона за подземните богатства и съгласно изготвеният План за управление на 

минни отпадъци. 

 

Третирането на производствените и опасни отпадъци, от сервизирането на обслужащата 

техника, е ангажимент на обслужващите ги сервизи. 

 

Плана за управление на минните отпадъци за находище „Мечта“ е изготвен с цел 

предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху 

компонентите на околната среда и включва мерки за: 

 Намаляване количеството на минните отпадъци; 

 Предотвратяване или ограничаване на вредното им въздействие; 

 Използването им по предназначение; 

 Осигуряване на стабилността и безопастността на съоръжението за минни 

отпадъци; 

 Безопасното им съхранение; 

 Провеждане на мониторинг на съоръженията за минни отпадъци. 
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 4.4. Земи и почви. Геоложка основа 

4.4.1. Прогноза и оценка на въздействието върху почвите на 

територията на находището и в непосредствена близост до него земи по степен и 

зони на увреждане 

Източната част на Казанлъшката долина, където се намира теренът на инвестиционното 

предложение, се характеризира с широкото присъствие на езерно-алувиалните отложения 

на р. Тунджа. Във вертикален план се увеличава участието на глините.  

 

Устойчивостта на почвите зависи от реакцията на почвения разтвор, съдържанието на 

глина и хумус, които определят подвижността на металите, възможността им да 

преминават от почвата в други среди, както и способността на почвата да адсорбира и 

задържа попадналите на повърхността и замърсители. Основните почвени типовее в 

района на находището са алувиално-ливадните почви. 

 

При разработване на находище „Мечта“ за срока на концесията (25години) ще се засегнат 

поетапно земи с площ 348.881 dka, които включват терена за добив на полезното 

изкопаемо и временното депо за съхранение на почвените материали.  

 

Въздействието върху тези територии ще е продължително, но обратимо след провеждане 

на последващата рекултивация, която също ще се извърши поетапно, като започва от 

мястото на иззетите запаси. На практика тук буквалната рекултивация (възстановяване) на 

нарушените терени, при наличието на изкопи е условна. Задачата пред проекта за 

рекултивация в случая е да се дадат технически решения и да се намери най-подходящия 

начин за възстановяване на нарушените терени. Насоките за рекултивация следва да се 

определят така, че да съответстват в максимална степен на преобладаващото земеползване 

преди нарушаването на земите, като същевременно се съобразят с характерните 

особености на релефа след приключване на миннодобивната дейност. Крайната цел е 

подобряване на нарушения терен така, че да бъде подходящо приобщен към околната 

среда. 

 

През 25 годишния срок на експлоатация ще бъдат засегнати имоти частна, общинска и 

държавна собственост. 

 

Таблица 4-12. Имоти, попадащи в обхвата на находище „Мечта”  

№ 

по 

ред 

№ на 

имота 

Землище Начин на 

трайно 

ползване 

Обща 

площ на 

имота, m
2 

Площ на 

имота, в 

обхвата на 

концесията, 

m
2
 

Собственик на 

имота 

1. 000007 с.Кънчево Полски пътища 12 068.42 619.84 Община Казанлък 

2. 000016 с.Кънчево Полски пътища 2 709.20 326.55 Община Казанлък 

3. 000177 с.Кънчево Горски пътища 571.06 340.68 МЗГ-ДЛ 

4. 000213 с.Кънчево Залесени горски 

територии 

10 712.19 8 821.27 МЗГ-ДЛ 

5. 000214 с.Кънчево Залесени горски 

територии 

5 026.54 3 611.18 МЗГ-ДЛ 

6. 001001 с.Кънчево Пасище, мера 404 620.07 270 433.28 Община Казанлък 

7. 001002 с.Кънчево Дървопроизводи

телни горски 

площи 

20 829.15 16 373.06 МЗГ-ДЛ 

8. 001004 с.Кънчево Нива 10 401.69 5 409.91 Частно лице 
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9. 019002 с.Розово Нива 14 322.20 48.80 Частно лице 

10. 109003 с.Черганово Залесени горски 

територии 

259 352.43 71 805.09 МЗГ-ДЛ 

ОБЩА КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ 377 789.66  

 

Възложителят „ТРОН“ ЕООД няма да разработва частта от находището, попадащо в 

землището на с.Розово (48.80 m
2
). Тази площ ще бъде изключена на следващ етап от 

заявлението за получаване на концесия. Добив ще се води единствено в землището на 

с.Кънчево и с.Черганово. 

 

Във връзка с наложените ограничения, концесионната площ за която ще се кандидатства 

се намалява до 348.881 dka. 

 

Кметство с.Кънчево (Изх.№ 9/24.02.2016г.) и с.Черганово (23/25.02.2016г.) не са съгласни 

с реализацията на инвестиционно предложение за „Разработване на находище на 

строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта”, в землищата на с.Кънчево и 

с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора”, като един от мотивите е, че имот 

№001001, който е включен в общата концесионна площ се явява единственото пасище, 

което се ползва през по-голямата част от годината. В тази връзка уточняваме, че 

разглежданият имот е с обща площ 404 620.07m
2
, като в концесионната площ са включени 

по-малко от две трети от същия. Като се има предвид, че годишно ще се разработват до 

10дка, и веднага след приключване на добива в конкретния участък, същия ще бъде 

рекултивиран, опасенията на населението са неоснователни, т.к. площта на пасището ще 

намалява временно поетапно, като след поетапна рекултивация ще се възстанови отново. 

 

С реализирането на инвестиционното предложение не се очакват изменения в почвеното 

плодородие на обработваемите площи, които се намират в съседство. Съществува 

възможността, почвите от района на находището да бъдат потенциално подложени на 

замърсяване (главно запрашаване) по време на строителството на кариерата и 

отстраняване на откривката. Това трябва да се има предвид при изкопните работи и по 

време на експлоатацията на обекта, транспортирането на земните маси и тяхното 

насипване на определените за това места. За да се предотврати разпрашаване на насипния 

товар, транспортирането на добивния материал ще се извършва от автосамосвали с 

покривала. 

 

В най-южната част на находище „Мечта“ откривката е с дебелина средно 0,30m. Тя е 

съставена от глинести пясъци с растителни примеси. В останалата част от находището 

откривката е със средна дебелина 0,20m и е съставена от глинести пясъци с кафеникав 

цвят. Под нея се разкриват среднозърнести пясъци с примеси от чакъли. Последните 

достигат до 5 см диаметър, добре заоблени, изгладени. Едрата-чакълеста фракция достига 

визуално 15-20%, и се увеличава в дълбочина. Цвета на пясъците е от жълтеникав до 

бледосив. Глинести материали не се наблюдават. 

 

В проекта за експлоатация на находището се предвижда цялото количество изкопани 

земни маси от разкривката да се депонира във временни насипища в границите на 

концесионната площ. Те ще се обособят в негатвните форми на релефа в централната част 

на концесионната площ, където се намират кариерните разработки за незаконен добив. 

Почвеният слой ще се изземва селективно от терените предвидени за кариерен добив и ще 

се използва за поетапна рекултивация на отработените пространства в кариерното поле. 

Предвид обстоятелствата, че хумусния слой в района на находището е с много малка 

дебелина, то той ще се изземва заедно с подхумусния хоризонт като почвен материал 
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годен за рекултивация. Предвижда се през срока на концесията (25 години) да се отнемат 

общо до 95 416 m
3 

почвени материали, като цялото количество ще се използва за 

извършване на рекултивация. 

 

Почвените материали ще се съхраняват във временно депо, където ще престояват за 

период не по-дълъг от три години. През това време в него ще постъпват почвените 

материали иззети от терени за добив. Също така през този период от него ще се изгребват 

обеми, които са необходими за рекултивация. В края на тригодишния срок депото ще се 

закрие чрез оползотворяването на депонираните материали. Така през срока на 

експлоатация на находището временното почвено депо няколкократно ще възниква и ще 

се закрива (оползотворява), като срока на експлоатацията му няма да надвишава три 

години. Така предложения начин на събиране и последващо използване на хумуса и 

почвените материали е в съответствие с изискванията на Наредба №26 за отнемане и 

оползотворяване на хумусния слой. 

 

Рекултивацията ще бъде извършена поетапно след усвояване на няколко добивни полета, 

а на цялата кариера след окончателно приключване на добива, съгласно утвърден проект. 

Предвижда се хоризонталните площи да бъдат затревени, а на наклонените участъци 

(откоси и берми) да се приложи противоерозионно затревяване и създаване на предпазни 

залесителни пояси с използването на подходящи дървесни и храстови видове. 

Хоризонталите ще се възстановят като земеделски земи, които след окончателното 

напускане на концесионната площ ще могат да се използват като мери и пасища.  

 

Мощността на почвата в района на находището е средно 0,24m и по тази причина 

продуктивните възможности за земеделско ползване в района са твърде ограничени. 

Поради факта, че почвата е плитка, бедна на хумус, с малка мощност на хумусния 

хоризонт е неподходяща за отглеждане и на култури с дълбока коренова система. 

 

Така земеползването след края на концесията и преустановяване на добивните работи ще 

съответства в най-голяма степен на съществуващото понастоящем състояние на земите в 

района. 

 

 Прогноза за въздействието при изграждането, експлоатацията и закриването 

на дейността на инвестиционното намерение върху съседните на находището 

територии 
Физически нарушения върху съседните на концесионната площ територии не се очакват. 

Находището ще се разработва единствено в границите на доказаните запаси от Блок №1 и 

Блок №2 в категория (111), като всички необходими площи за осъществяване на 

дейността са обособени в границите на концесионната площ и не се допуска засягане на 

съседни територии. 

 

При открит кариерен добив в атмосферния въздух се отделят прах и някои вредни газове 

(от транспортната и добивната техника), които се разпространяват в атмосферата и 

създават предпоставки за увреждане на околната растителност, която в случая е 

представена основно от широколистна дървесна растителност и трайни насаждения. Те са 

особено толерантни към атмосферно замърсяване. Наличието на генетичен полиморфизъм 

в популациите позволява адаптирането на растенията към замърсения атмосферен въздух. 

Растенията са в състояние да променят ферментната си активност, поради което 

образуваните метаболити се акумулират в младите тъкани, вместо в плодовете и корените. 

Растителният филтър е много съвършен и улавя онези компоненти, които механичният 

филтър не може. 
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Законодателят (Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, 

фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух) е 

определил норма за опазване на растителността от замърсяване с азотни оксиди 30µg/m
3
, а 

очакваната концентрация на този замърсител извън границите на концесионната площ е от 

порядъка на до 10µg/m
3
, т.е. значително по-ниска.  

 

Очакваните концентрации на общ суспендиран прах и ФПЧ са значително под пределно 

допустимите за опазване на човешкото здраве (за опазване на растителността норма не се 

препоръчва). Тези концентрации са в рамките на съществуващия за селскостопански 

райони фон и не биха могли да доведат до натрупвания върху листната маса, които да 

затруднят нормалното дишане и механизмите на фотосинтезата. 

 

До закриването на обекта, района на инвестиционното предложение ще търпи едно и също 

въздействие върху съседните земи – косвено, без възможност за създаване на кумулативен 

ефект. Няма необходимост от прилагане на специални мерки за намаляване на 

въздействието, извън формулираните за отделните компоненти на околната среда. 

 

 Прогноза за въздействието при изграждането, експлоатацията и закриването 

на дейността на инвестиционното намерение върху почвите в земеползването 
Физическите нарушения на почвите в района от началото на действие на инвестиционния 

обект ще бъдат непрекъснати и не могат да се разграничат по време. Разкривката на 

кариерата започва едновременно с експлоатацията наполезното изкопаемо. С началото на 

добива ще започне изграждането и на насипищата за разкривката. Отстранената откривка 

ще се депонира в границите на концесионната площ, на определените за целта терени – 

временно депо. То е проектирано така, че да събере всички обеми разкривка през срока на 

концесията, като тяхната крайна повърхнина се оформя по естествения ъгъл на 

устойчивост на насипвания материал, като в максимална степен наподобява 

преобладаващия релеф в района. 

 

До закрването на обекта, района на инвестиционното предложение ще търпи почти едно и 

също въздействие върху почвите – пряко – върху добивните и насипните площадки и 

пътища, и косвено – на прилежащите терени. 

 

Тъй като доказаните запаси от подземни богатства почти не засягат обработваеми 

земеделски земи, а в района около находището липсват високо плодородни почви, то не се 

предвижда чувствително въздействие върху земеделския фонд. 

 

Прогнозата за въздействието на инвестиционното намерение върху почвите в района може 

да се разглежда във времето в три основни аспекта – по време на строителството 

(подготвителни работи), по време на експлоатацията на инвестиционното предложение и 

по време на закриването му. 

 

Подготвителни работи 

Териториален обхват на въздействие: Пряко въздействие чрез унищожаване на почвите 

при реализацията на инвестиционното предложение се очертава върху 348.881 dka, като 

най-голяма част от тази територия (71.6%) е с начин на трайно ползване: Пасище, мера, и 

26.6% са Залесени горски територии и Дървопроизводителни горски площи. Останалите 

1.8% площи са части от полски и горски пътища и частни ниви. По време на 

експлоатацията разкривните работи продължават. По този начин не може да се разграничи 

ясно въздействието по време. В началния етап, въздействието върху почвите е главно 
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пряко – нарушение на земите и почвите и прахово – от изкопно-насипните работи, от 

транспорта на откривката и полезното изкопаемо. 

 

Степен на въздействие: незначително. 

 

Продължителност на въздействието: Както прякото, така и косвеното въздействие е за 

периода на извършване на подготвителни дейности. Преките въздействия са ясно 

забележими вследствие на отнемането и складирането на откривката, докато в крайните 

етапи когато добивът ще се ограничи само в котлована на кариерата, въздействието ще 

бъде косвено чрез прахови емисии. 

 

Честота на въздействието: Тъй като подготвителните работи се осъществяват само при 

необходимост от откриване на нови добивни полета, честотата на въздействие ще бъде 

периодична. 

 

По време на експлоатацията 

Териториален обхват на въздействие: Прякото въздействие върху почвите вече е 

осъществено при подготвителните работи и при добива на полезното изкопаемо. 

Териториалният обхват ще се заключва в рамките на концесионната площ. 

 

Степен на въздействие: Въздействието е незначително – косвено се въздейства върху 

останалите неразработени участъци от находището чрез прахо-газовите емисии от 

експлоатацията.  

 

Продължителност на въздействието: в съответствие със срока на концесията – 

максимално 25 години. 

 

Честота н авъздействието: През периода на  експлоатацията при работа на едносменен 

режим, въздействието е н течение на работното време – 8 часа, при 40 часова работна 

седмица. При аварийни ситуации – до отстраняването им. 

 

Кумулативни въздействия върху околната среда: Понижаване котата на терена, 

замърсяване главно с нетоксичен прах върху прилежащите земи и увеличение на 

ерозионните процеси по бордовете на кариерата до началото на биологическата 

рекултивация. Смяна на съществуващото земеползване. След целесъобразна биологична 

рекултивация нарушеният теренможе да бъде възстановен в максимално близко до 

първоачалния си вид. 

 

Кумулативни въздействия не се очакват. 

 

По време на закриване на обекта 

Териториален обхват на въздействие: Териториалният обхват на въздействие при 

закриване на инвестиционното предложение зависи от проекта за закриване и 

рекултивация. 

 

Прекият териториален обхват се отнася за същата площ, която е повлияна при 

експлоатацията на находището. Наличието на достатъчен обем от откривката позволява да 

се приложикомбинирана насока на рекултивация. Хоризонталните площи ще се затревят, 

а на наклонените участъци ще се приложи противоерозионно затревяване и създаване на 

прадпазни залесителни пояси. За създаването на по-благоприятни почвени условия и 

хранителен режим на рекултивирните терени се предвиждат поредица от обработки, 
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довеждащи почвата преди сеитба до градинско състояние (почвоподготовка). 

Земеползването в района е посочено в Таблица 4-14. При проектираната рекултивация 

дъното и бордовете на кариерата е най-добре да бъдат залесени с дървесни и храстови 

видове. С изпълнение на проекта за рекултивация на кариерата ще се минимизират 

отрицателните въздействия върху почвите. 

 

Степен на въздействие: Постепенно намаляват отрицателните въздействия и в 

десетгодишен период възстановяване на земите и почвите. 

 

Продължителност на въздействието: До пет-десет години след приключване на 

добивната дейност. 

 

Честота на въздействието: Непрекъснат период за възстановяване на земите и 

земеползването в района. 

 

Бъдещото характеризиране на състоянието на почвите в района, както и изменението им в 

резултат на въздействието на природни фактори и в резултат на разработване на 

находището ще се извършва чрез периодично наблюдение и измерване на определени 

качествени и количествени показатели – мониторинг на почвите. Мониторингът има за 

цел анализ на актуалното състояние на почвите, своевременно идентифициране на 

негативните процеси и прогнозиране на тяхното развитие. Неговото извършване се 

изисква с чл.29, ал.1, т.2 от Закона за почвите. Нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества са определени като съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg в 

Наредба №3/2008г. в три нива: 

- предохранителни концентрации – повишаването на които не води до нарушаване 

на почвените функции и до опастност за околната среда и човешкото здраве; 

- максимално допустими концентрации – превишаването на които при определени 

условия води до нарушаване на почвените функции и до опастност за околната 

среда; 

- интервенционни концентрации – превишаването на която води до нарушаване на 

почвените функции и до опастност за околната среда и човешкото здраве. 

 

4.4.2. Прогноза и оценка на очакваните изменения в геоложката основа в 

резултат от реализирането на обекта 

Строителство – подготвителни работи 

При разработване на находището ще бъде иззет повърхностният почвен слой – откривка. 

Количеството на откривката за находище „Мечта“ е изчислено на 95 416 m
3
. При 

определяне схемата за провеждане на минно-добивните работи в кариерата е приет 

възможно най-оптималния вариант, при който ще се достигне до геоложкото тяло и ще се 

осигури заложения проектен добив с най-малък обем откривка. В последствие иззетите 

маси от откривката се предвижда да бъдат депонирани във временно депо, намиращо се в 

западната част на находището, в старите кариерни разработки за незаконен добив. Поради 

характера на терена, насипищата ще бъдат скатни, разположени в негативните форми на 

релефа. Насипищата са проектирани така, че да поберат всички обеми разкривка през 

срока на концесията, като тяхната крайна повърхнина се оформя от естествения ъгъл на 

устойчивост на насипвания материал, като в максимална степен наподобява 

преобладаващия релеф в района. 

 

Изземването на минна маса по време на строителството на кариерата и спомагателните 

съоръжения по същество е обратим процес с дълготраен ефект. 
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Експлоатация 

Анализът на наличните данни показва, че изземването на полезното изкопаемо в 

находището безспорно ще доведе до въздействие върху околната среда. Следва да се има 

предвид, че това е закономерно и неизбежно при подобни минно-добивни работи и 

възстановяването на ландшафта след приключването на добивните работи е от 

съществено значение за минимизиране на последиците от добивните работи. В случая 

като геоложка основа се явява полезното изкопаемо – пясъци и чакъли. Като цяло 

въздействието на предвиденото инвестиционно намерение върху геоложката основа и 

земните недра може да се оцени като пряко и дълготрайно, но с ограничен обхват в обсега 

на утвърдените запаси. С цел намаляване на отрицателното въздействие е предвидена 

рекултивация на кариерната площ. 

 

Закриване и рекултивация 

Изборът на подходящ план за провеждане на закриването и рекултивацията на засегнатия 

терен е от много важно значение за минимизиране на въздействието от добивните работи. 

Специално внимание следва да се обърне на възможността в кариерата да не се събират 

води с различен произход (от атмосферни води и др.), за чието отвеждане следва да се 

предвидят необходимите мерки. Депонирането на почвения слой по подходящ начин ще 

улесни рекултивационните мероприятия в района на инвестиционното предложение. 

 

4.5. Ландшафт 

  4.5.1. Оценка на промените и нарушенията в структурата и 

функционирането на ландшафтите 

Прилаганата технология за добив на суровината предвижда изземването на строителни 

материали – пясъци и чакъл ще става на работни стъпала, при което постепенно в процеса 

на добива ще се създаде по-ниска заравнена форма на релефа за продължителен период от 

време. Отработените участъци ще бъдат рекултивирани, с което ще се намали разликата 

във височината на находището, спрямо околните земи. В резултат като постоянно 

въздействащ ще остане заравнен, понижен участък от релефа. 

 

Появилите се в относително открития ландшафт антропогенни изменения след 

реализацията на инвестиционното предложение ще имат преди всичко визуално 

отражение при изгледните характеристики на ландшафта. За ограничаване и намаляване 

на отрицателното въздействие на кариерата върху ландшафтните структури в района, 

следва да се спазват стриктно: 

 технологичните изисквания за работа при такива обекти, заложени в 

експлоатационния проект; 

 реализирането на проекта за рекултивация на нарушени терени, който включва 

техническа и биологична рекултивация. 

 

Проектът за рекултивация следва да предвижда залесяване/затревяване на кариерното 

дъно и бермите. Подготовката на площите и озеленяването следва да се изпълняват 

последователно с напредване на кариерата и то само върху участъци с приключена 

всякаква добивна дейност. Цялостната рекултивация на терена да се извърши, не само с 

тревни смески, но и с подходяща дървесно-храстова растителност, която освен 

ландшафтно-оформящо значение, ще има и други предназначения, а именно – 

противоерозионно-укрепващо и санитарно-охранително значение. Това ще допринесе за 

постигане на ландшафтно-естетическо оформяне на нарушения терен и успешно 

приобщаване на кариерата към околната среда, както и за ускоряване на процесите на 

самоочистване и саморегулиране на ландшафта. 
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Прогноза за въздействието от реализацията на проекта върху ландшафта е: 

- териториален обхват – малък; 

- степен на въздействие – значителна; 

- продължителност – дълготрайна; 

- възможност за възстановяване – чрез рекултивация и внасяне на подходяща 

растителност, съобразно ландшафтното райониране. 

 

4.5.2. Обобщаващ анализ и оценка на миграцията на замърсителите в 

ландшафтите и отчитане на устойчиността им спрямо конкретния тип 

въздействие 

Миграцията на замърсителите в околната среда зависи от особеностите на ландшафтно – 

геохимичните условия, от интензивността на изнасянето на веществата извън пределите 

на ландшафта, от скоростта на разсейване в отделните компоненти (води, въздух, почви). 

В процеса на експлоатация на кариерата предполагаемото въздействие на замърсителите 

върху ландшафта би могло да се обобщи в два момента: 

1. При извършване на добивни дейности - Основните замърсители, които ще се 

генерират са прахови емисии и шум от строителната техника при извършване 

на изкопните и добивните дейности. Периодът на въздействие е продължителен 

– докато се експлоатира кариерата, до изчерпване на запасите и зависи от 

конкретните климатични условия. 

2. При транспортиране на суровината – шум от автомобили и др. Периодът на 

действие е продължителен – докато се експлоатира кариерата и също зависи до 

известна степен от климатичните условия. 

 

Реализирането на инвестиционното намерение няма да предизвика изменение на 

съществуващото фоново замърсяване, поради което не се очаква миграция на 

замърсители. Тъй като от ИП не се очаква замърсяване на почвите и водите, то не се 

очаква миграция на замърсители, чрез тези компоненти. 

 

С реализацията на инвестиционното предложение и при спазването на Българското и 

Европейското законодателство и на технологичните изисквания, не се очаква 

превишаване на допустимите норми на сетивни емисии, прах, шум и вибрации. С 

внасянето на подходяща растителност при рекултивацията, ще се формира устойчивост и 

равновесие на компонентите на ландшафта в процеса на функционирането на обекта. 

 

Инвестиционното предложение обхваща малка територия, проектът не засяга уникални 

ландшафти. На територията на кариерата не са регистрирани консервационно значими 

хабитати и/или видове. Тъй като наблизо няма други действащи подобни обекти, не се 

очаква свръхползване и пренатоварване на ландшафта. 

 

Повърхностното отнемане на теренни маси при откритите кариерни разработки 

неизбежно нарушава площи и променя всички елементи на ландшафта. Териториалния 

обхват на въздействието ще бъде ограничен – в границите на концесионната площ. 

Очакваните нарушения на ландшафта при експлоатация на инвестиционното предложение 

ще бъдат преки, дълготрайни, негативни в рамките на допустимите граници и локални – 

върху територията на площадката на ИП. Основното въздействие върху ландшафта ще 

бъде от визуално-естетически характер. 

 

Възстановяването на тези територии и подходящото ново моделиране на терена е важно за 

ландшафта. Цялостната рекултивация на терена трябва да се извърши не само с тревни 

смески, но и с подходяща тревно-храстова растителност. Залесяването ще разнообрази 
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пейзажа, ще допринесе за по-благоприятното вписване на обекта в околната среда, за 

ускоряване на процесите на самоочистване и саморегулиране на ландшафта. 

 

4.6. Растителен, животински свят и защитени природни територии и зони 

4.6.1. Прогноза и оценка на въздействието върху растителността 

Съществуващите на територията на находище „Мечта” растителни видове се отличават с 

лесната си приспособимост към измененията на средата, висока репродуктивна 

способност и малки изисквания към условията на съществуване. Въздействието на 

инвестиционното предложение върху растителната покривка ще бъде свързано с 

нарушение на площта на растителните съобщества и техните популации. При изкопните 

дейности ще бъде унищожена растителността в границите на добивното поле. 

 

Както беше посочено в предходният раздел на доклада, дървесната растителност на 

територията на находището е представена изцяло от изкуствени тополови насаждения – 

чиста култура и незначителни запаси от дървесина. По голяма част от добива ще се води 

върху обезлесени участъци. При разкривните и добивни дейности ще бъдат засегнати 

основно широкоразпространена характерна за целия район растителност. Ще бъдат 

премахнати отделни храсти или групи от тях, основно драка (Paliurus spina-christi), келяв 

габър (Carpinus orientalis), шипка (Rosa canina), трънка (Prunus spinosa), обикновен глог 

(Crataegus monogyna) и повет (Clematis vitalbа).  

 

Основно добивните дейности ще засегнат земеделски територии в които тревните 

съобщества са представени от гребенчат житняк (Agropyron cristatum), троскот (Cynodon 

dactylon), изворник (Puccinellia distans), коило (Stipa pulcherrima), мащерка (Thymus sp.), 

бял равнец (Achyllea millefolium), обикновен пелин (Artemisia absinthium), синя злъчка 

(Cichorium intybus), едногодишно безсмъртниче (Xeranthemum annuum), цилиндрично 

безсмъртниче (Xeranthemum cylindraceum), млечка (Еuphorbia cyparissias, E. Myrsinites), 

теснолист живовлек (Plantago lanceolata), часовниче (Erodium cicutarium), сусерка 

(Marubium peregrinum), сива турия (Berteroa incana) и люцерна (Medicago lupulina), част 

от тях ефемери и рудерали. Сред установените видове няма защитени и такива с 

консервационна значимост. 

 

При откривните и добивни работи ще бъде пряко и дълготрайно засегната основно 

тревната и храстова растителност. Отстраняването на растителността в процеса на 

добивните работи макар и в дългосрочен период от време няма да доведе до необратимо 

отрицателно въздействие върху дървесната растителност в прилежащите територии. В 

резултат на добивните дейности не се очаква влошаване условията на обитаване в 

съседните територии.  

 

При разкривката, добивните дейности, депонирането на земни маси и прокарването на 

вътрешно кариерни пътища няма да бъдат засегнати естествени находища на растителни 

видове, предмет на опазване съгласно чл. 40 и чл. 41 от ЗБР. 

 

Общо в резултат от разработването на находище „Мечта“ за открит кариерен добив на 

строителни материали поетапно ще бъде премахната растителността на площ с размер 

348.881 декара. Очакваните нарушения ще бъдат частично възстановени с предвидените 

рекултивационни мероприятия и в процеса на самовъзстановителната способност на 

растителните съобщества в средносрочен период от време след провеждането им. При 

провеждането на биологична рекултивация, включваща изпълнение на лесотехнически, 

агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия ще се появи дървесна и 

храстова. Предвидено е изготвяне на рекултивационен проект при който ще бъдат 
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залесени и затревени увредените от разработването на находището площи с иззета скална 

маса. Избора на подходящи растителни видове, схеми и начини за залесяване, както и 

предвидените агротехнически и горскостопански мероприятия ще бъдат направени 

съобразно климатичните условия и височинен пояс на района, конкретните почвени и 

теренни условия и съгласно задачите, които трябва да се изпълнят с рекултивацията. 

 

Въздействията върху растителната покривка ще бъдат локални в границите на 

концесионната площ и с продължителност съобразно срока на концесията и обратими 

поради предвидената рекултивация. 

 

4.6.2. Прогноза и оценка на въздействието върху фауната 

В ДОВОС прогнозата и оценката на въздействията е направена в съответствие с 

изготвеното „Ръководство на Европейската Комисия относно предприемането на нови 

дейности за добив на минерални суровини за неенергийни цели по начин, който да е в 

съответствие с изискванията на Натура 2000” достъпно на нематериален носител на сайта 

на Европейската комисия  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_bg.pdf.  

 

В ръководството на Европейската комисия е посочено как могат да бъдат задоволявани 

потребностите на добивната промишленост, като в същото време да се избягват 

отрицателни последици за дивата флора и фауна и като цяло за природата. Разгледано е 

как потенциалните въздействия от добивните дейности върху природата и 

биоразнообразието могат да бъдат сведени до минимум или дори да бъдат напълно 

избегнати. Изтъкнато е важното значение на стратегическото планиране, на подходящото 

оценяване на новите начинания, както и необходимостта от адекватни мерки за 

смекчаване на въздействието, които са отразени и в ДОВОС. 

 

В изпълнение на дадените в ръководството препоръки прогнозите за оценка са направени 

след извършените през месеците април, май и юни наблюдения в района на действащи 

кариери за добив на пясъци и чакъли и на вече изведени от експлоатация кариери в района 

на гр. Димитровград и гр. Девня. 

 

В резултат на наблюденията прогнозите са, че предвижданите дейности и технологии за 

добив ще предизвикат промени в сухоземния ландшафт непосредствено в площите с 

добивни дейности, които ще се увеличават с до 10 декара годишно. В процеса на 

добивните работи ще се очаква нарушаване на местообитания на животински видове и 

отнемане на част от трофичната им база непосредствено в границите на добивното поле. 

 

Клас Бозайници (Mammalia) 

Предпоставки за наличие на постоянни местообитания на едри бозайници в 

непосредствената територия в района на ИП липсват. Находище „Мечта” е разположено 

на 600m от с. Овощник. На територията на находището няма растителност, позволяваща 

укритие през деня. Много рядко територията нощем се пресича от диви свине (Sus scrofa), 

сърни (Capreolus capreolus) и лисица (Vulpes vulpes). Местообитанията на видрата (Lutra 

lutra) в коритото на р.Тунджа са отделени посредством диги и ивици дървесна 

растителност. На територията на находището в миналото е извършван незаконен добив и 

видовото разнообразие на дребните бозайници също е ниско. 

 

За района няма установени постоянни миграционни коридори на диви животни, които да 

бъдат повлияни от инвестиционното предложение. 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_bg.pdf
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Очаквани въздействия 

В процеса на усвояване на териториите при разкриването и изземването на минната маса е 

възможно да бъдат унищожени някои местообитания на животни от групите на дребните 

бозайници, предимно представители на степната фауна като обикновена полевка (Microtus 

arvalis), европейска къртица (Talpa europaea), сляпо куче (Nannospalax leucodon), див заек 

(Lepus europaeus), полска мишка (Apodemus agrarius) и други обитаващи подземни 

укрития. Въздействията ще бъдат с временен и краткосрочен характер, предвид ниската 

чувствителност на тези животни към подобни въздействия и бързата приспособимост на 

видовете към нови условия в съседни територии. По-голямата част от установените 

бозайници се укриват през деня във високи треви, храсти и подземни убежища, поради 

което преки въздействия, като безпокойство и унищожаване от експлоатацията не се 

очакват. Бозайниците, за които реализирането на инвестиционното предложение ще се яви 

загуба на местообитание ще се настанят в подземни убежища в съседните площи. 

Процесът ще бъде аналогичен на този, който се наблюдава при обработката на 

земеделските земи.  

 

Въздействие върху едрите бозайници от повишените шумови характеристики от 

добивните дейности, човешко присъствие и движение на моторни превозни средства не се 

очаква поради отдалечеността на местообитанията им от района на инвестиционното 

предложение. Поради съседството с натоварен път, ж.п линия и близостта на населени 

места, територията не е местообитание за представителите на едрите бозайници.  

 

Видрата (Lutra lutra) - е вид който рядко напуска 2 метровата крайбрежна ивица, а 

дупките и са до 1m от водата в кореновата система на дървесни видове (Populus sp., 

Carpinus betulus, Salix аlba) (Георгиев). Местата, предоставящи възможност за ловуване и 

укриване са отдалечени на разстояние 20-50m от северната граница на находището. 

Въздействията, които са заплаха за вида, са бракониерство, замърсяване на водите, 

изсичане на крайбрежната растителност, улавяне в рибарски мрежи, убиване от домашни 

кучета. Разработването на находище „Мечта“ не е свързано с подобни въздействия.  

 

В района на селата Овощник, Черганово и Кънчево липсват значими за прилепите 

подземни местообитания. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано 

с разрушаването на стари постройки използвани като летни убежища от синантропните 

видове прилепи. Предпочитани ловни местообитания (foraging habitats) за всички видове 

са открити водоеми (вкл. бавно течащи реки), крайречна дървесна растителност, 

покрайнини на гори, самите гори и за синантропните видове - синантропни структури 

/паркове и градини/. Реализирането на инвестиционното предложение не предвижда 

дейности в подобен вид местообитания. Задължително за дадена територия да бъде 

обитавана от прилепи е наличието на достатъчно големи открити водоеми, от които 

прилепите летейки да пият вода. 

 

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с пресушаване на водеми, 

над повърхността на които се събират значителни количества насекоми. Обитаващите 

територията на Република България прилепи се хранят с насекоми във въздушния слой, 

които ловят през нощта летейки предимно над открити пространства. При експлоатацията 

на находището с отстраняването на повърхостния почвен слой по никакъв начин няма да 

предотврати наличието на насекоми във въздушния слой или да затрудни летенето на 

представителите на прилепите. Насекоми и прилепи се срещат както над нивите след 

разораването им, така и между сгради и населени места и над всички в страната кариери в 

райони, в които има подземни убежища, поради което може да се твърди, че с 

разкриването на кариерата ловните местообитания на прилепите ще се запазят.  
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Всички представители на прилепите (Chiroptera), които се срещат на територията на 

страната са нощни животни, които летят в приземния въздушен слой. За разлика от 

другите бозайници, които ловуват движейки се по земната повърхност премахването на 

почвения слой и растителността не водят до увреждане на ловните местообитания на 

прилепите, които ловуват в приземния въздушен слой и промените непосредствено върху 

почвения слой не са от съществено значение за разпространението на насекомите и 

ловуващите прилепи.  

 

По тези причини очакваните въздействия върху бозайниците, вклчително и прилепите от 

реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат незначителни. 

 

Клас Птици (Aves) 

В района са характерни представители, обитаващи откритите пространства, 

агроландшафтите, покрайнините на населените места и пояса на широколистните гори. 

Наличието на обраствания с тополи и храсталаци в коритото на р. Тунджа е предпоставка 

за значително видово разнообразие на орнитофауната и наличие на местообитания на 

постоянно или временно пребиваващи птици в териториите, които ще се засегнат от 

експлоатацията на находището. 

 

За оценка състоянието на орнитофауната са ползвани литературни източници и проведени 

преки теренни наблюдения на птиците, включително и на места в които се извършва 

добив на инертни материали (край гр. Димитровград, гр. Девня, с. Новоселци, край с. 

Бошуля, обл. Пазарджик). Въз основа на тези наблюдения и характера на наличната 

растителност и екологичните изисквания на видовете е определен и видовият състав на 

орнитофауната, която ще бъде засегната от реализиране на ИП. В процеса на усвояване на 

териториите е възможно да бъдат засегнати местообитания на някои видове, придържащи 

се към откритите тревни и тревно-храстови съобщества предимно на ползващи 

територията като трофична база и сезонно присъстващи видове. Непосредствено в 

находището орнитофауната е формирана от обитателите на откритите територии с 

незначителна или без дървесна растителност, в т.ч. обработваеми и необработваеми 

агроландшафти обикновения скорец (Sturnus vulgaris), сива овесарка (Miliaria calandra), 

жълта овесарка (Emberiza citrinella), полско врабче (Passer montanus), домашно врабче 

(Passer domesticus), бяла стърчиопашка (Motacilla alba), жълта стърчиопашка (Motacilla 

flava), зеленика, (Carduelis chloris), обикновена чинка (Fringilla colebs), селска лястовица 

(Hirundo rustica), градска лястовица (Delichon urbica), сива мухоловка (Muscicapa striata), 

сврака (Pica pica), посевна врана (Corvus frugilegus), сива врана (Corvus corone), чавка 

(Corvus monedula), гарван гробар (Corvus corax) гугутка (Streptopelia decaocto), домашен 

гълъб (Columba livia f. domestica), керкенез (Falco tinnunculus), обикновен мишелов (Buteo 

buteo), качулата чучулига (Galerida cristata), полска чучулига (Alauda arvensis), обикновен 

скорец (Sturnus vulgaris), щиглец (Carduelis carduelis), зеленика (Carduelis chloris) 

конопарче (Acanthis cannabina) и някои други видове, които подобно на пчелояда (Merops 

apiaster) се срещат само по време на миграция. 

 

Оценка на въздействията 

За някои видове, предимно на тези хранещи се със семена, реализацията на 

инвестиционното предложение ще има отрицателно въздействие в непосредствения район 

на добивните площи. Предвид видовото разнообразие не се очаква да бъдат нанесени 

значими промени в популациите на засегнатите видове птици. Тези територии ще бъдат 

загубени като трофична база за широкоразпространени и лесно приспособими към нови 

местообитания видове. 
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Очакваните въздействия могат да бъдат: 

 пряко нарушаване на местообитания; 

 дълготрайно ликвидиране на мястото, като възможност за обособяване на 

местообитания; 

 ограничени възможности за ползване на мястото като хранителна база; 

 влошаване условията за обитаване в съседни на пътищата по които ще се извършва 

извозване на добитата минна маса територии; 

 локално повишаване на шумовата характериста от дейността и транспортния 

трафик. 

 

При планиран добив до 20 000m
3 

годишно при експлоатация в дните с подходящи условия 

до 230 работни дни в годината и използване на камиони с обем 15t, броят на курсовете 

дневно ще бъде до 11, поради което повишаването на шумовата характериста от дейността 

и транспортния трафик в обсега на полския път до с. Кънчево ще бъде в рамките на 

допустимото и сравнимо с шума от селскостопанските машини в обработваемите земи. 

 

Клас Земноводни (Amphibia) 

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано със заустване на 

непречистени производствени и битово-фекални води, замърсяване на водоприемници, 

пресушаване или унищожаване на съществуващи водни обекти служащи за размножаване 

и местобитания на възрастните или в ларвен стадий.  

 

Реализирането на инвестиционното предложение ще бъде с незначителни въздействия 

върху представителите на земноводните и водните басейни, в които се извършва 

оплождането и метаморфозата на ларвата до възрастен индивид. 

 

Клас Влечуги (Reptilia) 

Местообитания на сухоземните костенурки (Testudo hermanni, T. gracea) са възможни в 

необработваемите земеделски земи, където са развити горски, тревни и храстови 

съобщества от драка. Същите се характеризират с по-дълбока почвена покривка и по-

богата хранителна база, поради което видовете се придържат към тях. Не се очаква да 

бъдат фрагментирани популациите на двата вида сухоземни костенурки, тъй като 

местообитанията им са отдалечени от р. Тунджа която е естествена граница на 

разпространението им. При направеното проучване по трансектите в района около 

заявената за концесия площ представители на сухоземните костенурки не бяха открити. 

 

В коритото на р. Тунджа се срещат сивата водна змия (Natrix tessellata) и жълтогушата 

водна змия (Natrix natrix), които рядко напускат водната среда, която е основното им 

обитание. 

 

Очаквани въздействия: 

В процеса на добивните работи се очаква нарушаване на местообитания на някои видове 

влечуги предимно представители на гущерите и отнемане на част от трофичната им база. 

Въздействията ще са преки, но с възможности за краткосрочно възстановяване на 

местообитанията на повечето от видовете в съседни територии. Въздействието върху 

популациите на видовете ще бъде минимално и няма да засегне значително техните 

хабитати и няма да бъде нарушена структурата на местните популации. Представителите 

на влечугите, които са с примитивна нервна система, а при змиите липсват външни 

слухови органи не проявяват чувствителност и безпокойство спрямо шумовите 

въздействия. След долавяне на вибрации по земната повърхност от по-големи от тях 
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животни, хора или машини те се оттеглят на безопасно разстояние в обратна на източника 

на вибрациите посока.  

 

Клас Риби (Pisces) 

Пряка връзка между блоковете, в които ще се извършва добив, и реката няма да има. 

Всички изкопни дейности ще бъдат на територия извън речното корито. Реализирането на 

инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на прагове, и други прегради в 

реката затрудняващи естественото придвижване на рибите от един в друг речен участък, 

както и увреждане на мръстилища и други важни за оцеляването на популациите им 

места.  

 

Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с пресушаването или 

замърсяването на воден обект, така че целият клас риби не е застрашен от реализирането 

му. Местообитания на представителите на ихтиофауната във водните басейни, в това 

число поречието на р. Тунджа, няма да бъдат засегнати от реализирането на 

инвестиционното предложение. Не се предвижда заустване на отпадни води в тях или 

нарушения на хидроложкия режим, които да доведат до пресъхването и замърсяването им.  

 

Реализирането на инвестиционното предложение ще бъде с незначителни 

въздействия върху представителите на рибите. 

 

4.6.3. Прогноза и оценка на въздействието върху защитените природни 

територии и зони 

Реализирането на инвестиционното предложение поради обхвата на въздействията от 

дейностите свързани с разкриването и експлоатацията на находището, които ще бъдат в 

границите на концесионната площ, не засяга най-близките защитени територии в района. 

Всички дейности и въздействия ще бъдат в границата на концесионната площ без да бъдат 

в противоречие с режима на опазването им.  

 

Най-близката защитена територия по смисъла на ЗЗТ е Природна забележителност 

„Мегалита“ в землище с. Бузовград, Община Казанлък, разположена на около 5.8 km 

западно от концесионната площ на находище „Мечта“. Разстоянието е значително по-

голямо от обхвата на въздействията по време на експлоатацията на находището. Зоната с 

повишена концентрация на шумови нива и емисии на ФПЧ ще бъде в границите на 

кариерната площ. 

 

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с дейности, които са в 

противоречие с режима на опазването на най-близката защитена територия. Увреждането 

на предмета на опазване в най-близките защитени територии е възможно само от преки 

въздействия непосредствено на територията на им, каквито не се предвиждат. Всички 

въздействия от реализирането на инвестиционното предложение са с незначителен обхват 

и в границите на кариерната площ. Не се предвиждат други дейности свързани с 

реализирането на инвестиционното предложение на територията на природната 

забележителност. 

 

Защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000. 

Площта на находище „Мечта” попада в границите на ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код 

BG00000192 по Директива92/43 на Съвета на ЕИО за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна. Съгласно писмо Изх. № КОС 01-

345/05.10.2015г. (Приложение №1) на РИОСВ-Стара Загора, инвестиционното 

предложение подлежи на оценка за степента на въздействието му върху предмета и целите 
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на опазване в ЗЗ „Река Тунджа 1“, която оценка е неразделна част от настоящия Доклад за 

ОВОС. 

 

В резултат от направената оценка за вероятната степен на въздействие, не се очаква 

реализацията на инвестиционното предложение да окаже отражение върху структурата и 

функциите на защитената зона. Теренът на инвестиционното предложение е значително 

отдалечен от типичните за защитената зона, местообитания и редки видове растения и 

животни. Няма да има нарушаване на видовия състав и биологично разнообразие в 

защитената зона ще бъде запазено.  

 

В ДОСВ са направени следните заключения: 

- Реализацията на инвестиционното предложение в посочените терени и граници не 

влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитената зона; 

- Дейността не засяга находища и местообитания на редки, ендемични и включени в 

приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински 

видове; 

- Няма да бъдат засегнати и увредени видове, природни местообитания и 

местообитания на видове животни предмет на опазване в зоната. Няма да бъдат 

фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични 

видове, характерни за зоната, както и няма да бъде влошена структурата и 

динамиката на техните популации. 

- С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква намаляване на 

благоприятния природозащитен статус на видове птици, предмет на опазване в 

защитената зона. 

 

4.7. Културно наследство 

В границите на предвидената за разработване кариера за добив на строителни материали – 

пясъци и чакъли от находище „Мечта“ няма декларирани и регистрирани паметници на 

културата (недвижими културни ценности) – единични обекти и територии, поради което 

не се очакват преки въздействия върху културно-историческото наследство.  

 

С реализирането на инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати паметници на 

културно-историческото наследство. Независимо от това, всички участници в процеса на 

работа трябва да бъдат запознати с действията, които следва да бъдат предприети, в 

случай, че бъдат открити предмети представляващи историческа или археологическа 

стойност. 

 

С Изх. №464/27.08.2013г. (Приложение №1) Регионален исторически музей Стара Загора 

информира, че при извършеният оглед на място в границите на концесионната площ на 

находище „Мечта“ не са открити никакви видими останки от археологически обекти. 

 

Въпреки това преди започване на експлоатацията на находището е задължително да се 

извършат теренни издирвания, съгласно Закона за културното наследство. При откриване 

на археологически обекти да се предприемат необходимите мерки и действия съгласно 

чл.148 и чл.160 от ЗКН. 

 

4.8. Вредни физични фактори 

4.8.1. Шумово натоварване 

Съгласно „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната 

среда от промишлено предприятие и определяне на шума в мястото на въздействието“, 

2012, МОСВ, предприятието (кариерата) се разглежда като точков източник на шум, 
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разположен в геометричния център на територията му, от която се излъчва звукова 

мощност с ниво Lp, dB(A). Получената обща звукова мощност се използва като изходна 

величина за изчисляване и оценка на шумовите нива в места с нормиран шумов режим и 

за определяне на шумозащитните зони около обекта. Методиката е приложима, тъй като: 

- на площадката на кариерата съществуват относително голям брой източници на външен 

шум и същите са относително равномерно разпределени върху територията; 

- максималният линеен размер на разработваните площадки е под 500m. 

 

По долу ще бъдат проведени определяния по методиката за нормална експлоатация на 

кариерата – разкривни работи, добив и транспорт. 

 

Определяне на общата звукова мощност: 

Източници на шум и вибрации с постоянно действие ще бъдат добивните и транспортните 

машини използвани при разработването на находището. Товаренето на добития материал 

ще става с багер, а транспорта с автосамосвали. Еквивалентните нива на шум при 

разработване на находището се обуславят от приетия начин на добиване на суровината и 

използваната механизация за това. При замервания на същия тип машини-багер и 

автосамосвал, работещи в сходни обекти са констатирани следните рузелтати: 

Източник: Ниво, dB(A) 

багер 83-90 

товарни камиони 68-90 

 

Съгласно Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите 

за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението за защита от шум на 

територията на населените места, еквивалентно ниво на шум в местата на въздействие от 

локални източници на шум е: L
g/H

Атер.= L
g/H

Аекв. – ΔLразст. – ΔLекр.= 90 – 35 – 0 = 55dB(A). 

 

 Съгласно Приложение №3 от Наредбата, намаляването на шумовото ниво в dB(A) за 

100m разстояние е 35 dB(A). 

 Съгласно същото приложение, изходното еквивалентно шумово ниво при проектиране 

на нови производства се определя чрез измерване на сравними такива. В случая се 

приема измерено ниво на шума – 90 dB(A). 

 

Горните определяния показват, че еквивалентното шумово ниво в района на находището 

ще е от порядъка 55 dB(A), което е в рамките на пределнодопустимите нива на звуково 

налягане за производствени зони 70 dB(A). С реализирането на обекта шумовата 

характеристика на района няма да се промени, тъй като в района преминават пътни 

трасета с интензивно движение. 

 

Съгласно „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната 

среда от промишлено предприятие и определяне на шума в мястото на въздействието“, 

2012,  МОСВ, предприятието (кариерата) се разглежда като точков източник на шум, 

разположен в геометричния център на територията му, от която се излъчва звукова 

мощност с ниво Lp, dB(A). Получената обща звукова мощност се използва като изходна 

величина за изчисляване и оценка на шумовите нива в места с нормиран шумов режим и 

за определяне на шумозащитните зони около обекта. По-долу ще бъдат проведени 

определяния по методиката при експлоатация на кариерата. 
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Нивото на общата звукова мощност Lp, dB(A), излъчвана в околната среда от 

геометричния център на площадката се определя по формулата: 

Lp=Ĺ + 10 lg 2S/S0, dB(A) 

където: 

Ĺ – е средното ниво на шума по контура на площадката: 

 

Поради невъзможност от осъществяване на замервания преди пускане в експлоатация на 

кариерата за средно ниво на шума по контура на концесионната площ е прието ниво от 65 

dB(A), съгласно т.4 от Приложение №3 Определяне на еквивалентното шумово ниво от 

локални източници на шум на Наредба№6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в 

околната среда. 

 

Реално ефективната площ, върху която ще се осъществяват кариерните работи е до 10000 

m
2  

годишно. 

 

S0=1 m
2
, замествайки горните величини във формулата: 

 

Lp=65 + 10 lg 2х10000/1 =108 dB(A) 

 

получаваме ниво на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от условен 

източник на шум, разположен в геометричния център на територията, при експлоатация 

на кариерата – 108 dB(A). 

 

Определяне на нивото на шума в мястото на въздействие: 

Нивото на шума от промишлено предприятие L, dB(A), достигащо до произволна точка от 

прилежащата територия (т.нар. оценъчно ниво на шума), се определя по формулата: 

L= Lp – 20kn lgr – 8, dB(A) 

където: 

Lp – ниво на обща звукова мощност – в случая 108 dB(A); 

r – разстояние между избраната точка и геометричния център на площадката – в случая 

1000m до регулационната граница на най-близкото населено място – с. Овощник; 

kn – коефициент, отчитащ допълнителното намаляване на нивото на шума в зависимост от 

поглъщащите качества на земната повърхност – в случая земната повърхност е затревена и 

се приема kn=1.1. 

 

Замествайки величините в горната формула: 

L= 108 – 20 х 1.1 х  lg1000 – 8 = 34 dB(A) 

 

получаваме ниво на шум в с. Овощник – 34 dB(A). 

Съгласно Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите 

за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, пределно 

допустимото ниво на шум в населените места е 55 dB(A) през деня. 

 

От горните определяния става ясно, че при нормалната експлоатация на кариерата, 

шумовото ниво-34 dB(A) ще бъде в рамките на пределно допустимите норми. 

Експлоатацията на кариерата ще се осъществява само през светлата част на денонощието. 

 

Определяне на шумозащитните зони около кариерата: 

Шумозащитната зона се определя по: 
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Lp – Lдоп – 20kn lgr – 8, dB(A) 

където: 

Lp – ниво на обща звукова мощност, излъчвано в околната среда от промишлената 

площадка; 

r – разстоянието от точковия източник на шум, на което се достига съответната хигиенна 

норма (радиус на шумозащитната зона), m; 

Lдоп – допустимо ниво на шума за съответния вид територия, съгласно регламентираните 

норми – в случая 55 dB(A). 

 

Замествайки величините в горното уравнение: 

108 – 55 – 20 х 1.1 х lg111 – 8 = 0 dB(A) 

 

за радиуса на шумозащитната зона около кариерата при обикновена експлоатация 

получаваме 111m. 

При експлоатацията на кариерата не се прилагат дейности и технологии, които да са 

източник на вредни лъчения. 

 

Шумово въздействие от транспортиране на суровината: 

За определяне на еквивалентното ниво на шум, излъчван от автомобилния поток е 

използвана Наредба №6/2006г. за показателите за шум в околната среда, ДВ 

бр.58/18.07.2006г. Еквивалентните нива на шум в децибели Lд/н Атер. [dB(A)] в местата 

на въздействие (изчислителна точка от територията на защитавания обект за деня ( от 6 до 

22ч.) за едно направление на движението се определя по: 

L
д/н

 Атер= L
д/н

 Аекв.25 + ΔLск + ΔLнаст + ΔLнакл + ΔLразст + ΔLрел + ΔLекр + ΔLк, където 

L
д/н

 Аекв.25 – изходно осреднено ниво на шум = 55dB(A), определено от броя на 

автомобилите на час 2, от тях 100% товарни; 

ΔLск – поправка за максимална скорост = -5 dB(A); 

ΔLнаст – поправка за вида на настилката = 0 dB(A); 

ΔLнакл – поправка за наклона = 0 dB(A); 

ΔLразст – намаление на нивото с разстоянието = -0 dB(A); 

ΔLрел – поправка на земната повърхност = -0 dB(A); 

ΔLекр – поправка за екраниращи съоръжения = -0 dB(A); 

ΔLк, - поправка за кръстовища = 0 dB(A). 

 

Замествайки във формулата за еквивалентните нива на шума покрай пътното трасе 

получаваме L
д/н

 Атер=50 dB(A). 

 

Очакваното ниво е в рамките на нормата за производствено-складови територии и зони от 

70 dB(A), както и нормата за жилищни зони и територии от 55 dB(A).  

 

Съгласно производителността на кариерата, допълнителното натоварване на трафика по 

републиканската пътна мрежа може да достигне 11 транспортни средства на ден, което не 

може да доведе до промяна на L
д/н

 Аекв..  

 

Шумово въздействие от добивните работи върху работниците на обекта 

Шумът е проблем, характерен за всички икономически дейности, особено в 

производството, миннодобивната и строителната промишленост, в които приблизително 

35% до 40% от работниците са изложени на шум. Директива 2003/10/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета (седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, 

параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) определя минималните изисквания за защита на 
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работниците срещу рисковете за тяхното здраве и безопасност, които са резултат или 

могат да бъдат резултат от експозиция на шум и, по-специално, риск за слуха. 

 

В Българското законодателство Директива 2003/10/ЕО е транспонирана от Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд, както и от Наредба №6 от 15.08.2005г. за 

минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при 

рискове, свързани с експозиция на шум.  

 

Всеки път когато звукът достигне преграда, част от неговата енергия се отразява. Това 

може да наруши акустичната атмосфера на околната среда и да окаже допълнително 

отрицателно въздействие. Има материи, които подобряват реверберацията (акустичната 

атмосфера), като поглъщат звука. Най-силно, обаче, звукът бива поглъщан от откритото 

пространство. Избраният открит метод за добив на строителни материали от находище 

„Мечта“ не води до влошаване на акустичната обстановка, като не се създават условия, 

които допълнително да отразяват и усилват шума.  

 

Съгласно чл.7 от Наредба №6/15.08.2005г., Работодателят (в случая Възложителят) е 

длъжен да отстрани или да сведе до минимум рисковете, произтичащи от експозиция на 

шум при източника, като вземе предвид техническия прогрес и наличието на мерки за 

контролиране на риска при източника. За спазване на изискването, са приети следните 

принципи и мерки: 

-метод на работа (добив без извършване на пробивно-взривни работи), при който 

експозицията на шум е ниска; 

- избор на подходящо работно оборудване, като се отчита специфичността на дейноста – 

избор на подходяща механизация и поддържането и в добро техническо състояние, чрез 

поправка или замяна на оборудването; 

- подходяща информация и обучение на работещите за правилното и безопасното 

използване на работното оборудване с цел да се сведе до минимум експозицията им на 

шум; 

- подходяща организация на работното време, с достатъчно периоди на почивка; 

- използване на лични предпазни средства (антифони и тапи за уши), от работещите на 

машините с наднормени шумови нива. 

 

4.8.2. Оценка на въздействието на вибрациите при експлоатация на 

кариерата върху съседни територии 

Вибрациите може да доведат до различна степен на увреждане на сградите и да повлияят 

на чувствителни машини или оборудване. Тяхното въздействие върху хора може да бъде 

причина за безпокойство или досада, а при по-високи нива да повлияе на способността на 

човек да работи. Усещането на хората за вибрации е сравнително сложно явление и зависи 

от редица фактори. Добре известно е, че човешкото тяло е много чувствително към 

началото на вибрациите. Въпреки, че чувствителността на вибрации се различава 

значително между отделните индивиди, хората обикновено усещат нива от около 0,5 

mm/s. Този праг на възприемане на вибрациите е много по-нисък от началото на дори 

козметични повреди при сгради <12 mm/s (пукнатини в мазилката), но при поява на 

вибрации по-големи от прага на възприемане на индивида, тогава е възможно да се появи 

безпокойство от провежданите дейности. 

 

В стандарта (British Standards Institution BS 6472:1992 Guide to Evaluation of Human 

Exposure to Vibration in Buildings(1Hz to 80Hz), 389 Chiswick High Roadq Londonq W4 4AL 

UK), за допустимите нива на вибрации за сгради и съоръжения са посочени следните 

стойности: 
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Тип на съоръжението Честота 

 4Hz до 15Hz над 50Hz 

Укрепени и индустриални съоръжения 50mm/s  

Неукрепени – жилищни и търговски сгради 15-20mm/s 20-50mm/s 

 

Препоръчваните в Австралия (AS 2187.2) стойности за нива на вибрации, с оглед 

недопускане на въздействия върху сгради и съоръжения са както следва: 

 

Тип на съоръжението Максимална скорост, mm/s 

Жилищни и търговски сгради 10  

Индустриални сгради и съоръжения 25  

 

За сравнение нивата на вибрации в ежедневието с както следва: 

Дейност Ниво на вибрации, mm/s 

Ежедневни изменения в окръжаващата среда 30-76 

Вървене 0,8 

Маршируване 0,8 

Скачане 7,1 

Удряне на врати 12,7 

Забиване на пирони 22,7 

 

Човешкото възприятие на вибрации е показано в следващата таблица: 

Средни нива, mm/s Степен на въприятие 

0.1 Не се възприема 

0.5 Праг на възприятие 

1.0 Забележимо 

2.2 Леко забележимо 

6.0 Силно забележимо 

14.0 Много силно забележимо 

 

Горните данни показват, че вероятността от нанасяне на повреди на сгради и съоръжения 

нараства при ниво на вибрациите над 10mm/s. За структури, които могат да бъдат и по-

чувствителни е необходимо да се провеждат специални изследвания. При отсъствие на 

такива изследвания се препоръчва максимална скорост от 5mm/s, тъй като опита е 

показал, че под тези нива на вибрации щети върху сградите и съоръженията не настъпват. 

 

Вибрации от тежки транспортни средства: 

Потенциално въздействие може да възникне от вибрациите, породени главно от трафика 

на тежките товарни автомобили. Контакта на тежките товарни автомобили с неравностите 

по пътя пораждат динамично натоварване върху терена. Това натоварване генерира вълни 

които се разпространяват по земната основа и достигат до съоръжения и постройки и ги 

принуждават да вибрират. Тези вибрации са с честота от 4 до 25 Hz, а тяхната амплитуда 

се колебае между 0,05 и 0,25 mm/s, измерени като скорост. Тези характеристики зависят 

от множество показатели – вида на пътя, теглото на превозните средства, скоростта, 

сезона, разстоянието от пътя и вида на съоръжението. По литературни източници (Traffic 

Vibrations in Buildings, Osama Hunaidi, National Research Council of Canadaq Ottawa, 2000, 

Vechicle-Induced Floor Vibrations in a Multi-Story Factory Buildingq Tso-Chien Pan et al.) 

средните нива на вибрации при различни скорости  на движение и тяхното влияние върху 

различни части от сграда разположена на 15 m от пътя са: 
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Вид на съоръжението Скорост на движение 

 25km/h 50km/h 

Външна стена в основата 0,04mm/s 0,09mm/s 

 

Вибрации от строителната механизация при добив: 

Вибрациите са механични колебания на материалните точки или тела около едно 

равновесно положение (в диапазона на инфразвуковите и част от звуковите честоти). В 

зависимост от посоката на колебателното движение вибрациите са хоризонтални, 

вертикални, ротаторни и др. Обикновено се измерват с виброскорост – скорост на 

преместване на частиците на средата по време на колебателно движени, величина, 

производна на амплитудана (пътя) и периода на колебание (времето) и се изразява в m/s 

или mm/s. 

 

Нормите за вибрации са в две разновидности: едните, които определят човешкия комфорт, 

и вторите, занимаващи се с козметични или структурни щети на сгради. И в двата случая 

големината на вибрациите се изразява в отношение на скорост на преместване на 

частиците за секунда. 

 

Публикувани са множество изследвания за нивото на вибрации при различни дейности и 

от различни съоръжения. Например в един от обзорите на публикуваните данни за нивата 

на измерени вибрации и съществуващите в различните страни регламенти и стандарти, 

направени от Ирландската консултантска компания Consultnet Limited (www.consultnet.ie) 

типичните измерени нива при строителни дейности са както следва: 

 

Строителна 

дейност 

Типични нива на вибрации, 

mm/s 

Разстояние, на което са 

измерени, m 

Багер 20 

<0.3 

5 

30  

Булдозер 1-2 

0.1 

5 

50 

 

В заключение: Разработването на находището по открит кариерен способ не се 

очаква да доведе до негативни въздействия върху хора, обекти и съоръжения в 

района по отношение на вредните физични фактори. За гарантиране на горното е 

необходимо да се прилага най-добрата практика при разработване на кариери, 

включваща програма за мониторинг и процедура за коригиране. 

 

 4.9. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 

  4.9.1. Здравно-хигиенна характеристика 

Здравно-екологичните проблеми, свързани с ИП, отнасящи се към населението и 

човешкото здраве в района на Община Казанлък, трябва да се ръзглеждат във 

взаимосвързани направления: 

 Дейности и статус на населението, имащи отношение към ИП; 

 Състояние на компонентите на околната среда, влияещи върху населението и 

неговото здраве; 

 Идентифициране на рисковите фактори по отношение влиянието им върху 

човешкото здраве. 

 

Познанията за здравето и заболяванията има фундаментално значение за вземането на 

практически решения. Основните индикатори при оценка на здравето са демографските 

http://www.consultnet.ie/
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показатели, показателите на заболяемостта, на физическото развитие, смъртността по 

причини и други. В тази връзка са анализирани данните за демографските показатели по 

раждаемост, обща смъртност и естествен прираст на населението в Община Казанлък и са 

сравнени със средните за Област Стара Загора и страната по данни на НСИ за 2014г. 

 

Таблица 4-13. Данни за изменения в числеността на населението за 2014г. 

  

Раждаемост Смъртност Естествен прираст 

Брой ‰ Брой ‰ Брой  ‰ 

За страната 67585 9,4 108952 15,1 -41367 -5,7 

                       в градовете 50704 9,6 67008 12,7 -16304 -3,1 

                       в селата 16881 8,7 41944 21,6 -25063 -12,9 

Област Стара Загора 3099 9,5 5396 16,5 -2297 -7,0 

Община Казанлък 607 8,6 1133 16,1 -526 -7,5 

 Източник: НСИ 

 

Както се вижда от таблицата естественият прираст в Област Стара Загора (-7,0‰) и в 

Община Казанлък (-7,5‰) са близки по стойности, но са по-ниски от средният естествен 

прираст за страната (-5,2‰). Като цяло демографското състояние в Областта и в 

Общината се доближава до това в градовете.  

 

Коефициентът на раждаемост в областта през 2014 година е 9,5‰, което запазва 

тенденцията от предходните години областта да е с малко по-високи показатели за 

раждаемост от средните за страната. Раждаемостта в Община Казанлък е по-ниска от 

средното за страната – 8,6‰, докато смъртността е по-високата от средното за страната, 

като коефициента е почти два пъти над коеф. за раждаемост – 16,1‰. 

 

В Община Казанлък лицата под 14 годишна възраст са по-малко от лицата над 65 години. 

Това е характерно за по-голямата част от страната. По-голяма част от населението, и 

млади и възрастни, живее в градовете. Определящи са възможностите, които дава по-

голямото населено място – инфраструктурна свързаност, достъп до образование, 

здравеопазване и работни места. 

 

Към настоящия момент няма данни за влошено здравословно състояние на населението от 

най-близко разположеното населено място – с. Овощник, дължащо се на вредно 

въздействие от фактори на околната среда. Здравния статус на жителите на селото е 

типичен за региона. 

 

В условия на експлоатация на находището, замърсяването на въздуха с прахови елементи 

е по-ниско от НОЧЗ. При спазване на техническите и технологичните изисквания при 

добива не се очакват негативни въздействия върху селищната среда. 

 

Шумовото ниво на работната площадка е в рамките на допустимото за производствени 

зони – 70 dB(A). При експлоатация на находището не се очаква нарушаване акустичната 

обстановка на селищната среда. 

 

Замърсяване на повърхностните и подземни води не се очаква, тъй като при предлаганите 

технологии за добив на строителни материали – пясъци и чакъли, не се засягат 

повърхностните и подземните водни тела, не се използват химически активни вещества и 

не е свързано с формиране на отпадъчен воден поток. 
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Предвидено е контролирано управление на отпадните продукти. Всички те се събират и 

съхраняват в съответствие с изискванията на ЗУО. 

 

Потенциал за увеличаване на травматизма съществува само на работната площадка. 

Предвижда се ограничен достъп до находището чрез специални охранителни мерки. За 

работните места, където съществуват опастности, които не могат да бъдат отстранени се 

сигнализират по адекватен начин съгласно изискванията за знаците и сигналите за 

безопастност на труда и противопожарната охрана. 

 

Разработването на находището няма да доведе до влошаване на санитарно-хигиенните 

условия в района. Експлоатацията не е свързана със значителни емисии на замърсители 

във въздуха, шумовите емисии са в рамките на допустимите норми, а замърсяване на 

повърхностни и подземни води няма да има. Добива не е свързан с използване на опасни 

вещества или с генериране на значими количества опасни и производствени отпадъци. 

 

  4.9.2. Потенциално засегнато население и територии 

Експлоатацията на находище „Мечта“, вследствие на което се усвояват доказани геоложки 

запаси, не е свързано с въздействия върху здравостовния статус на жителите на най-

близко разположеното населено място – с. Овощник, тъй като: 

- Направената оценка на емисиите и имисиите, които се очакват при експлоатация на 

находището показва, че са незначителни като мощност и няма да окажат 

въздействия върху здравословния статус на жителите в района. Мощностите на 

емисиите и очакваните концентрации на замърсители след разсейване показват 

стойности значително под пределно допустимите за населените места; 

- Експлоатацията на находището на практика няма да доведе до съществени промени 

във фоновото съдържание на прах и вредни вещества в атмосферния въздуха на 

района; 

- Нивото на шума ще остане в рамките на пределно допустимите нива на звуково 

налягане в съществуващи градски части. Шумовите емисии ще са в рамките на 

допустимите норми. Като се има предвид характерът на района и шумовите 

характеристики на предлагаата дейност, може да се очаква,че няма да настъпи 

промяна в шумовия фон на района; 

- Разработването на находището не е свързано с вредни лъчения; 

- Производството е безотпадно, т.е. няма генериране на отпадни продукти, 

включително и опасни вещества; 

- Използваната технология за експлоатация няма да доведе до промяна на фоновото 

съдържание на естествените елементи и почвеното плодородие в района на 

находищео; 

- Разработването на находището не е фактор за замърсяване на почвите с токсични и 

органични вещества, както и с вредни аерозоли; 

- При разработване на находището ще се извършват хидромелиоративни 

мероприятия за пресушване и отводняване, с цел да не се допуска създаването на 

временни водоеми и локви. При нужда откритите площи ще се обработват с 

препарати. Това се прави с цел да не се допуска създаване на условия за развитие 

на насекоми; 

 

В заключение се налага изводът, че експлоатацията на находище „Мечта“ не 

представлява риск за здравословния статус на населението в района. 
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  4.9.3. Оценка на здравния риск 

При оценката на риска са преценени: 

- материалите, работното оборудване и технологиите, използвани при работа; 

- работните процеси, организацията на работа и взаимодействието на работещите с 

използваните материали и оборудване; 

- вида, вероятността, честотата и продължителността на излагане на опастности. 

 

Здравният риск е оценен на база показателите за експозиция (EPA`s Integrated Risk 

Information System (IRIS) and the Health Effects Assessment Summary Tables (HEAST) U.S. 

E<D, 1998a, 1997b). Определен е коефициента на вероятност от поява на риск за 

човешкото здраве за времето на експлоатация на кариерата. Коефициентите на 

индивидуална експозиция (КИЕ) са определени като отношение между очакваните 

концентрации на замърсители и тяхната пределно допустима стойност. КИЕ в случая са 

значително по-ниски от 1 за всички емитирани замърсители. Въз основа на общите теории 

за въздействието на веществата няма вероятност концентрации, по-ниски от пределно 

допустимите да водят до някакъв системен риск за здравето (Оценка на риска, ЕРА, 1993). 

 

Мерките за защита и управление на риска са неделима част от документацията и 

инструкциите за нормална работа на обекта. В тази връзка, при разработване на 

находището са в сила всички изисквания на „Правилник за безопастност на труда при 

разработване на находище по открит начин“, София, 1996, „Нормативни правила за 

технологично проектиране на открити рудници“, Техника, София, 1980. 

 

Разработването на находище „Мечта“ няма да повлияе върху здравето на живеещите в 

района поради следните факти: 

 емитираните замърсители в атмосферния въздух са нискотоксични и с минимални 

мощности; 

 емитираните замърсители от площадката на находището не предизвикват 

отдалечени последствия върху организъма. Те не са класифицирани като химични 

сенсибилизатори, мутагени, канцерогенни или токсични за репродукцията; 

 коефициентите на индивидуална експозиция (КИЕ) за всички замърсители на 

атмосферния въздух са много по-ниски от единица; 

 от минно-добивната дейност на обекта не се отделят отпадъчни води; 

 дейността не е свързана с натрупване на отпадъци от органичен произход, поради 

което не способства за увеличаване на характерна неблагоприятна 

бактериологична осеменяемост на района, т.е. не създава предпоставки за 

нарушаване на санитарно-хигиенните условия; 

 предлаганата транспортна схема при експлоатация на обекта не води до 

увеличаване на травматизма. 

 

Разработването на находище „Мечта“ няма да повлияе и върху здравето на работещите на 

обекта, тъй като са предприети следните мерки: 

 метод на работа (добив без извършване на пробивно-взривни работи), при който 

експозицията на шум е ниска; 

 избор на подходящо работно оборудване, като се отчита специфичността на 

дейноста – избор на подходяща механизация и поддържането и в добро техническо 

състояние, чрез поправка или замяна на оборудването; 

 подходяща информация и обучение на работещите за правилното и безопасното 

използване на работното оборудване; 

 подходяща организация на работното време, с достатъчно периоди на почивка; 
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 използване на лични предпазни средства от работещите на машините с наднормени 

шумови нива. 

 

 4.10. Кумулативен ефект 

За оценка на възможния кумулативен ефект е подходящ т.нар. Integrated Environmental 

Index (IEI), който е въведен от английската агенция по околна среда през 1997 (Best 

Practicable Environmental Option Assessments for Integrated Pollution Control, UK 

Environmental Agency, 1997). Това е количествена методология за определяне на 

влиянията върху околната среда. Тя съдържа в себе си определянето на екологични 

коефициенти (EQ), отчитащи въздействието на всички източници на замърсяване върху 

компонентите на околната среда. Числените стойности на коефициентите по компоненти 

– въздух, води, почви, ландшафт, шум и отпадъци, са определени като сума от очакваните 

концентрации на съответните замърсители, разделена на техните пределно допустими 

стойности. В случая всички екологични коефициенти имат стойности по-малки от 1 

(EQ≤1), тъй като очакваните замърсявания са по-ниски от пределно-допустимите. В 

общия случай, когато индекса е по-малък от единица не се очакват кумулативни 

въздействия.  

 

За детайлна оценка на кумулативния ефект върху околната среда е използвана така 

наречената методология Seven Steps to Cumulative Impact Analysis, Clark, R. (1994) : 

Cumulative Effects Assessment& A Tool for Sustainable Development. Impact Assessment 12, 

319-331. Методологията се състои от следните стъпки: 

1) Установяване на целите: 

Целта е на база съществуващото състояние на околната среда в района и очакваните 

потенциални въздействия от действието на обекта, да се оцени възможността на средата за 

приемане на предлаганата дейност и да се предприемат действия (още на фаза планиране) 

за минимизиране на бъдещите негативни ефекти. 

 

2) Установяване на пространствените и времеви граници 

 Териториалният обхват на инвестиционното предложение е в землището на 

с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора; 

 Времевите граници могат да се разглеждат като дългосрочни – за срока, с който 

се кандидатства за концесията – максимално 25 години; 

 По данни от националния концесионен регистър за добив на подземните 

богатства (http://www.nkr.government.bg/) в радиус от 10km от разглеждания 

обект има предоставени три концесии за добив на подземни богатства: 

o Находище за добив на строителни материали, баластра – пясък и чакъл, 

„Ръжена“, в землището на с.Ръжена, Община Казанлък.  

o Находище за добив на строителни материали, баластра – пясък и чакъл, 

„Ягода – запад“, на територията на селата Ръжена, Ягода и Тулово общини 

Казанлък и Мъглиж.  

o Находище за добив на строителни материали – базалти, „Баалък тепе“, на 

територията на село Долно Изворово, Община Казанлък. 

 

Отстоянието им до находище „Мечта“ е над 4,5 km. В Приложение №4 е представена 

карта в М 1:150 000 с означено местоположение на предоставените концесионни площи, 

за добив на подземни богатства, придружена с извадка от националния концесионен 

регистър за добив на подземни богатства с данни за площта и вида на полезното 

изкопаемо. 

 

 

http://www/
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3) Установявяне на текущото състояние на околната среда 

Състоянието на околната среда е установено и подробно описано в т.3 на доклада. Тук ще 

бъде разгледано по-обстойно съдържанието на фини прахови частици във въздуха на 

района, тъй като това е основният замърсител, който се емитира при разработка на 

кариери. 

 

Както вече беше описано в т.3, Община Казанлък, съгласно Заповед №РД969/21.12.2013г. 

на министъра на околната среда и водите за определяне на районите за оценка и 

управление на КАВ и на зоните, в които са превишени нормите с допустимите 

отклонения, е категоризирана като район или агломерация с превишения на установените 

норми по КАВ. Съгласно списъка с РОУКАВ изготвен от Изпълнителната агенция по 

околна среда (ИАОС), Община Казанлък попада в обхвата на чл.30, ал.1, т.2: райони, в 

които нивата на един или няколко замърсители, за които не са установени допустими 

отклонения, превишават установените норми, (Наредба №7 за оценка и управление 

качеството на атмосферния въздух, ДВ бр.45/1999г.). По отношение на това зониране 

разглеждания район попада в територия, в която нивата на един замърсител – прах, 

превишават установените норми.  

 

Данните относно състоянието на атмосферния въздух на територията на Община Казанлък 

са взети от Регионален доклад за състоянието на околната среда за 2015година на 

Регионална инспекция по околна среда и водите –Стара Загора. Замърсяването на въздуха 

с ФПЧ10 на територията на Община Казанлък се измерва от OPSIS-система с. Ръжена, 

Общ. Казанлък. Това е градски фонов пункт за мониторинг на въздуха с обхват 100m-2km, 

в който се измерват показателите фини прахови частици ФПЧ10, серен диоксид, азотен 

диоксид, азотен оксид, тежки метали, хлороводород, хлор, циановодород, фосген. 

 

През 2015г. в OPSIS с.Ръжена са регистрирани 3 превишения на средноденонощната 

норма за ФПЧ10, която е 50µg/m
3
 , определена с Наредба №12/15.07.2010г. за норми за 

серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух, издадена от Министерството на околната среда и водите и 

Министерството на здравеопазването и в сила от 30.07.2010г. (Обн. ДВ бр.58 от 30 юли 

2010г.). Като основна причина за превишенията е посочено отоплението с твърди горива в 

битовия сектор през зимния период. 

 

4) Определяне на очакваните въздействия 

Очакваните потенциални въздействия от обекти в района са: 

- емисии от строителни и транспортни машини в находище „Мечта“ – главно прах и 

отработили газове; 

- емисии от строителни и транспортни машини при добив на строителни материали в 

находище „Ръжена“, находище „Ягода-Запад“ и находище „Баалък тепе“ 

(отдалечени на повече от 4500m от находище „Мечта“) – главно прах и отработили 

газове; 

- експлоатацията не е свързана със замърсяване на повърхностни и подземни води; 

- при експлоатация не се отделят опасни отпадъци. 

 

5) Идентифициране на значимостта на очакваните въздействия 

Значимостта на очакваните въздействия е определена по всеки от компонентите. 

Направена е оценка на потенциала за създаване на кумулативни ефекти върху състоянието 

на околната среда: 
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Екологични коефициенти (EQ), отчитащи въздействието на всички източници на 

замърсяване върху компонентите на околната среда: 
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1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Кумулативен 

ефект 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

 1-находище „Мечта“; 2-находище „Ръжена“; 3-находище „Ягода-запад“; 4-находище „Баалък тепе“ 

 

Направената оценка показва, че трите находища за строителни материали на територията 

на Общините Казанлък и Мъглиж, които съдържат евентуален потенциал за образуване на 

кумулативен ефект с разглеждания обект, тъй като емитират идентични замърсители, са 

на значително отстояние (отдалечени на повече от 4500m северно и източно от находище 

„Мечта“) и при при едновремената експлоатация, въздействието им не засяга района на 

с.Кънчево и с.Черганово. Интензивността на транспортния поток в регулацията на 

населеното място няма да се промени с експлоатацията на находище „Мечта“, тъй като 

извозването на суровината ще се осъществява извън него. 

 

6) Контрол 

С оглед недопускане и предотвратяване на вредни въздействия е необходимо въвеждане 

на система за контрол. Този контрол може да се осъществява с провеждането на собствен 

мониторинг на качеството на атмосферния въздух в района около концесионната площ по 

отношение замърсяване с прах и фини прахови частици, както и оценка на шумовото 

замърсяване. Освен това по смисъла на чл.29 от Закона за почвите, следва да се извършва 

и мониторинг на почвите. 

 

 4.11. Обобщена оценка на потенциалните въздействия върху хората и 

околната среда 

Всички направени оценки са обобщени и представено в МАТРИЦА 2, представена по-

долу: 
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МАТРИЦА 2. Обобщена оценка на въздействията от инвестиционното намерение 

Въздействие 

Вероятност от 

поява на 

въздействието1 

Териториялен 

обхват на 

въздействието
2 

Вид на въздействието Степен на 

въздейст-

вието3 

Характеристика на въздействието 

Мерки за предотвратяване, 

намаляване или компенсиране на 

отрицателното въздействие 

положително/ 

отрицателно 

пряко/ 

непряко 
честота4 

продължи-

телност5 

кумулатив

-ност 
 

1.1. Върху въздуха 
очаква се 

 
на площадката отрицателно пряко ниска постоянно дълготрайно да 

Оросяване на пътищата и 

насипищата. 

Осигуряване на правилна 

технологична организация между 

отделните процеси. 

1.2. Върху водите не се очаква не - - - - - - 

Недопускане на повърхностно 

замърсяване на територията на 

находището с вещества, които 

могат да доведат до непряко 

отвеждане на замърсители в 

подземните води.  

1.3. Върху земните 

недра 

очаква се 

 
на площадката отрицателно пряко висока постоянно дълготрайно не 

Рекултивация на нарушените 

площи 

1.4. Върху почвата 
очаква се 

 
на площадката отрицателно пряко ниска временно дълготрайно не 

Рекултивация на кариерната площ. 

Мониторинг на почвите в района. 

1.5. Върху флората, 

фауната и ЗПТ 

очаква се 

 
на площадката отрицателно непряко ниска временно дълготрайно не 

Рекултивация на кариерната площ. 

1.6. Върху 

ландшафта 

очаква се 

 
на площадката отрицателно пряко средна постоянно дълготрайно не 

Рекултивация на кариерната площ 

1.7. Върху 

паметници на 

културата 

не се очаква не - - - - - - 

Спазване на изискванията по 

чл.148, 160 и 161 от ЗКН. 

1.8. От генериране 

на отпадъци 
не се очаква не - - - - - - 

Поставяне на контейнер за БО. 

План за управление на минните 

отпадъци. 

Сервизирането на обслужващата 

техника да се осъществява в 

специализирани автосервизи. 

1.9. От вредни 

физични 

фактори 

очаква се на площадката отрицателно пряко ниска постоянно дълготрайно не 

Прилагане на НДНТ при 

експлоатация. 

1.10. Върху 

населението 
не се очаква - - - - - - - 

„План за предотвратяване и 

ликвидиране на аварии“ 

1 Очаква се, не се очаква; 2 В рамките на площадката, извън рамките на площадката; 3 Ниска, средна, висока; 4 Постоянно, временно; 5 Краткотрайно, средно или дълготрайно 

Курсив – елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан – елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от които се очаква незначително 

отрицателно въздействие; Получер – елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие. 
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 British Standards Institution BS 6472:1992 Guide to Evaluation of Human Exposure to 

Vibration in Buildings (1 Hz to 80 Hz), 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL UK 
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European Commission Co-ordination by P. Charbonnier, December 2001;  

 Background Information for Revised AP-42 Section 11.19.2, Crushed Stone Processing 
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 Актуализирана единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества 
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 Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни 

средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой Трафик Оракул, 

МОСВ. 
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 Integrated Environmental Index (IEI), Best Practicable Environmental Option 

Assessments for Integrated Pollution Control, UK Environment Agency, (1997). 

 Seven Steps to Cumulative Impacts Analysis, Clark, R. (1994). 

 



ДОВОС на инвестиционно предложение за „Разработване на находище на строителни материали – пясъци 

и чакъли – „Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора“ 

 

124 

Растителен и животински свят: 

 Ръководства на ЕК за прилагане на Директива 92/43/ЕИО за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна 

 Оценка на планове и проекти, значително засягащи Натура 2000 места. 

Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за 

местообитанията 92/43/ ЕИО.  

 При изследване на растителния свят в границите на инвестиционното предложение 

е използван маршрутния метод и методът на пробните площадки. Определянето на 

видовете е извършено по Флора на Република България, том 1-10 и по Определител 

на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992). 

 Методи за оценка на въздействието върху растителния и животинския свят в 

зависимост от биоценотичната стойност на обекта. 

 За оценка състояние на животинския свят са използвани основни методи и подходи 

за преки теренни изследвания на бозайниците и птиците. 

 Птиците в околностите на имота бяха определени визуално въз основа на 

направените наблюдения и издаваните от тях звуци, като при трудности в 

определянето на видовете бе използван определителя Collins Bird guide 2009г. 

 Обследването на птиците е извършено чрез прилагането на трансектния метод 

(Line transects methods, Bibby et al., 1992) като са отчетени нереещи птици и такива, 

ползващи като миграционни коридори обработваемите площи, прилежащите 

дерета, горските площи, крайпътни участъци и населени места. 

 Наблюденията на птиците са извършвани рано сутрин по време на излитането от 

местата за нощуване. Допълнителни данни са събрани за локализиране на местата 

за хранене в селскостопанските площи. Проучванията са извършвани с помощта на 

бинокъл Opticron с увеличение 8х40. 

 Методика за мониторинг на висшите растения, МОСВ София. 

 

7. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е 

възможно да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, 

както и план за изпълнение на тези мерки 

За намаляване, предотвратяване и прекратяване на евентуални вредни въздействия върху 

околната среда в района е необходимо прилагането на редица мерки. Те са предвидени за 

основните фази на експлоатация – фазата на подготвителните работи, по време на 

разработване на находището и при закриване на обекта. В следващата таблица е 

предложен план за изпълнение на представените мерки, оформен по отделните 

компоненти на околната среда, като е оценен и ефекта от прилагане на препоръчаните 

мерки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОВОС на инвестиционно предложение за „Разработване на находище на строителни материали – пясъци 

и чакъли – „Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора“ 

 

125 

Мерки Етапи на 

изпълнение 

Очакван резултат 

Атмосферен въздух 

Оросяване на вътрешно кариерните 

пътища и насипищата за откривка с оглед 

минимизиране на праховите емисии и 

спазване на нормативните изисквания 

(чл.70 от Наредба №1/ 27.06.2005г. за 

норми за допустими емисии) 

при 

разработване на 

находището 

Минимизиране на атмосферното 

замърсяване 

Осигуряване на правилна технологична 

организация между отделните процеси, 

свързани с прахообразуване и 

прахоотделяне с цел съкращаване на 

времето и пътя на транспортиране на 

материалите 

при 

разработване на 

находището 

Минимизиране на атмосферното 

замърсяване 

Използване на ветроупорни прегради при 

товарене и разтоварване при 

необходимост 

при 

разработване на 

находището 

Минимизиране на атмосферното 

замърсяване 

Орентиране на насипищата по 

преобладаващата посока на ветровете 

при 

разработване на 

находището 

Минимизиране на атмосферното 

замърсяване 

Ограничаване на дейностите при 

климатични условия, благоприятстващи 

разпрашаване 

при 

разработване на 

находището 

Минимизиране на атмосферното 

замърсяване 

Използване на съвременни машини с 

двигатели, отговарящи на изискванията за 

допустими емисии на замърсители в 

отработилите газове, и поддържането им в 

изправност. 

При 

разработване на 

находището 

Минимизиране на атмосферното 

замърсяване 

Движение с ниска скорост по 

вътрешнокариерните пътища и трасетата 

за извозване на добитата суровина. 

При 

разработване на 

находището 

Минимизиране на атмосферното 

замърсяване 

Транспортиране само след покриване на 

добития материал, за да се избегне 

разсиправе на товара. 

При 

експлоатация на 

находището 

Минимизиране на атмосферното 

замърсяване 

Повърхностни и подземни води 

Доставяне и поддържане в добро 

състояние на екотоалетна. 
при 

разработване на 

находището 

Поддържане на санитарно-

хигиенни условия на района. 

Опазване на подземните води от 

замърсяване. 

Изместване трасето на хранителен 

стоманен водопровод Ф150 mm за селата 

Овощник и Черганово, който ще бъде 

засегнат при разработване на находище 

„Мечта”. 

при 

разработване на 

находището 

Опазване на хранителен 

водопровод за селата Овощник и 

Черганово 

Да не се допуска извършване на смяна на 

масла (хидравлични, моторни, смазочни) и 

зареждане с горива на техниката на 

площта на кариерата. 

при 

разработване на 

находището 

Предотвратяване на евентуално 

замърсяване в района на 

добивната площадка с горивни 

смазочни материали. Опазване на 

повърхностните и подземните 

води от замърсяване. 
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За периода на експлоатация и след него да 

се провеждат мониторингови наблюдения 

върху количеството и качеството на 

подземните води в района. 

при 

разработване на 

находището/ 

след 

приключване на 

експлоатацията 

Опазване състоянието 

подземните води в района. 

Да се изготви план за собствен 

мониторинг на подземните води съгласно 

изискванията на чл.70 от 

Наредба№1/11.04.2011г. за мониторинг на 

водите, който да се съгласува с БДИБР. 

по време на 

подготвителните 

работи 

Опазване на подземните води от 

замърсяване. 

Изземване на запасите от находището да 

става над водното ниво на подземно водно 

тяло с код BG3G00000NQ003 на 

дълбочина до 1.80-2.00m и в никакъв 

случай да не се разкриват подземни води. 

при 

разработване на 

находището 

Опазване състоянието на 

подземното водно тяло в 

количествено и качествено 

съотношение. 

Почви и геоложка основа 

Извършване на мониторинг но почвите в 

съответствие с чл.29, ал.1, т.2 от Закона за 

почвите. 

при 

разработване на 

находището 

Своевременно идентифициране 

на негативните процеси, 

протичащи в почвите и 

прогнозиране на тяхното 

развитие, с крайна цел опазване. 

Селективно изземване и съхраняване на 

почвено-хумусния хоризонт и 

последващото му оползотворяване при 

рекултивация на нарушени терени. 

при 

разработване на 

находището/ 

при закриване на 

обекта 

Опазване на почвите в района 

Оформяне на откосите съгласно проекта и 

изпълнение на предвидената рекултивация 

при 

разработване на 

находището/ 

при закриване на 

обекта 

Недопускане на възникване на 

опасни физико-геоложки явления 

Спазване ъгъла на откоса на бермите. при 

разработване на 

находището 

Запазване устойчивостта на 

терена 

Ландшафт 

Да се изготви проект за етапна 

рекултивация на терена; съгласно 

изискванията на Наредба №26/ 1996г. за 

рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, 

отнемане и оползотворяване на хумусния 

пласт. 

при 

разработване на 

находището 

Възстановяване естествения 

облик на територията 

В проекта за биологична рекултивация да 

се предвиди залесяване с характерни за 

района видове. 

при закриване на 

обекта 

Възстановяване естествения 

облик на територията 

Реализиране на цялостния проект за 

рекултивация. 

при закриване на 

обекта 

Възстановяване естествения 

облик на територията 

Флора и фауна 

Непосредствено преди разработване на 

даден участък съответния терен да бъде 

при 

разработване на 

Опазване на биоразнообразието в 

района 
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оглеждан за наличие на екземпляри от 

видовете сухоземни костенурки или други 

бавно подвижни животински видове. Ако 

такива екземпляри бъдат открити, те да 

бъдат изнасяни и пускани в района извън 

границите на терена на ИП. 

находището 

Да не се допуска сеч на дървета и храсти, 

увреждане и замърсяване на съседни на 

концесионната площ терени. 

при 

разработване на 

находището 

Опазване на биоразнообразието в 

района 

Предпазване на терените и близките им 

околности от рудерална и синантропна 

инвазия, чрез периодично почистване от 

постепенното проникване на рудерални 

видове в района. 

при 

разработване на 

находището 

Опазване на биоразнообразието в 

района 

Озеленяването при рекултивация да се 

извърши задължително с местни видове 

растения и растителни съобщества, с което 

ще се осигури по-голяма устойчивост на 

рекултивираните площи и ще спомогне за 

възстановяване на типичната за района 

растителност 

при закриване на 

обекта 

Опазване на биоразнообразието в 

района 

Отпадъци 

Управление на битовите отпадъци, 

образувани на територията на находището 

по утвърдената схема на Община 

Казанлък. 

при 

експлоатацията 

на находището 

Поддържане чистота на 

производствената площадка 

Управлението на минните отпадъци да се 

извършва съгласно разпоредбите на Глава 

Осма от Закона за подземните богатства, в 

съответствие с изготвен План за 

управление на минните отпадъци, 

съгласно Наредба за специфичните 

изисквания за управление на минните 

отпадъци 

при 

подготвителни 

работи и при 

експлоатация на 

находището 

Предотвратяване, намаляване 

или ограничаване на вредното 

въздействие на минните 

отпадъци върху компонентите на 

околната среда 

Депониране на откривката /почвените 

материали/ на определените за целта 

насипища в рамките на концесионната 

площ. 

при 

експлоатацията 

на находището 

Опазване чистотата на околните 

терени. Оползотворяване на 

почвените материали за 

извършване на рекултивация на 

терена 

Да се набележат необходимите мерки за 

недопускане на замърсяване: 

- с отпадъци на района на находището; 

- на транспортните връзки и околните им 

терени. 

при 

подготвителни 

работи 

Поддържане чистота на 

производствената площадка 

Да не се допускат разливи на горива и 

смазочни материали от работещата на 

обекта механизация и транспортна 

техника. 

при възникване 

на аварийни 

ситуации. 

Опазване на земните недра и 

почвите 

Културно-историческо наследство 

При откриване на находки, които имат 

признаци на паметници на културата, 

При 

разработване на 

Опазване на археологически 

паметници на културата 
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временно да бъде прекратена дейността. 

Дейността да бъде възстановена след 

даване на указания от експертите на РИМ. 

находището 

Техника на безопастност и охрана на труда 

Да се представи в РИОСВ-Стара Загора, 

съгласуван от възложителя, План за 

предотвратяване и ликвидиране на аварии 

При 

подготвителни 

работи 

Осигуряване на безопасни 

условия на труд 

Използване на съвременно технолотгично 

оборудване и транспортна техника 

При 

разработване на 

находището 

Предотвратяване на дискомфорт 

за населението на най-близките 

села 

Съблюдаване изискванията на „Правилник 

за безопасност на труда при разработване 

на находища по открит начин“, София, 

1996г., „Нормативни правила за 

технологично проектиране на открити 

рудници“, Техника, София, 1980г. 

При 

разработване на 

находището 

Осигуряване на безопасни 

условия на труд 

В случаите на непосредствена заплаха за 

възникване на екологични щети или 

причинени екологични щети, в резултат от 

експлоатацията на находището, да се 

приемат действия за изпълнение на 

изискванията на закона за отговорността 

за предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети (обн. ДВ бр.43/ 

29.04.2008г., посл. Изм. и доп. ДВ бр.31/ 

12.05.2008г.) 

При 

разработване на 

находището 

Опазване на околната среда 

Здравни аспекти 

Да не се допуска образуването на 

временни водоеми и локви, в които да е 

възможно да се създадат условия за 

развитието на насекоми. 

При 

разработване и 

експлоатация на 

находището 

Опазване на човешкото здраве 

Да се обработват с препарати откритите 

площи, както и извършване на 

хидромелиоративни мероприятия за 

пресушаване и отводняване на застоялите 

водоеми. 

При 

разработване и 

експлоатация на 

находището 

Опазване на човешкото здраве 

Други   

Да се преизчислят запасите на 

находището, съобразно извършената 

промяната на контура на площта „Мечта”. 

Преди 

разработване и 

експлоатация на 

находището 

Нормативно съответствие 
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8. Становища и мнение на засегнатата общественост, на компетентните органи за 

вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства в резултат от 

проведените консултации 

В съответствие с изискванията на чл.9, ал.1 на Наредбата заусловията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и чл.95, ал.2 от ЗООС, са 

проведени консултации по заданието за обхвата и съдържанието на ДОВОС. Копие от 

писмената кореспонденция, свързана с провеждането на тези консултации е представено в 

Приложение№1. В същото приложение обобщено е представена и справка с 

приетите/неприетите забележки, препоръки или предложения. В следващата таблица са 

представени организациите, с които са проведени консултации, анотация на 

предложението/ мнението, изразено от съответната организация и предприети действия/, 

мястото и начина на отразяване на изказаното предложение в структурата на доклада. 
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№ Организация Анотация на предложението/ мнението, изразено в представеното становище 

Предприети действия/ Мерки и начин на 

отразяване на изказаното предложение в 

структурата на доклада 

1. 
РИОСВ  

Стара Загора 

Изх.№ КОС 01-345/05.10.2015 г. относно Уведомление за ИП за“Разработване 

на находище на строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта“, 

землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък”. 

 

  

Представеното уведомление по чл.4, ал.1 от Наредбата за условвията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 

ОВОС, обн. ДВ бр.25/2003г.) приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта но 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр.73/2007г., изм. и доп. 

ДВ бр.3/2011г.), предвид разпоредбата на чл.40, ал.1 от същата. 

На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за ОВОС Ви информираме за следното: 

 

 

 І. По отношение прилагане разпоредбите на Глава Шеста от Закона за 

опазване на околната среда: 

Във връзка с прилагане разпоредбите на Раздел III, Глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 

ОВОС), Ви уведомяваме, че инвестиционното предложение е включено в 

приложение №1 - т.34 „Открит добив в кариери и рудници на суровини при 

площ над 25 хектара“ към чл.1, ал.1, т.1 от ЗООС. За тези инвестиционни 

предложения задължително се извършва ОВОС. Компетентният орган за вземане на 

решение е Директора на РИОСВ съгласно чл.93, ал.3 от ЗООС. 

Следващите действия, които възложителят трябва да предприеме, са: 

-  Да осигури изработване на задание за обхвата и съдържанието на ОВОС според 

изискванията на чл.95, ал. 2 от ЗООС. Заданието за обхвата на ОВОС трябва да 

отговаря по съдържание на чл.10, ал.3 на Наредбата за ОВОС. Инвеститорът 

изготвя српавка за извършените консултации и за мотивите за приетите и 

неприетите бележки и препоръки. След провеждането на консултациите 

инвеститорът възлага изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието 

по чл.10, ал.3 от Наредбата за ОВОС и изискванията на чл.96, ал.1 от ЗООС. 

 

- Да се проведе консултации по заданието с компетентните органи по околна среда - 

РИОСВ-Стара Загора, Басейнова дирекция “Източно беломорски район” с център 

гр. Пловдив, РЗИ гр. Стара Загора, „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, НИКНКН, РИМ-

Сара Загора, НПО и с други специализирани ведомства и обществеността. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвеното задание е съгласувано с 

компетентния органи – РИОСВ Стара Загора, 

БДИБР – Пловдив, РЗИ – Стара Загора, „ВиК“ 

ЕООД – Стара Загора, НИКНКН, РИМ-Сара 

Загора, НПО, както и с Община Казанлък, 

Кметство с.Кънчево и Кметство с.Черганово. 

Всички становища и предложения получени от 

компетентния орган по околна среда и други 

организации и засегнатата общественост, с които 

са проведени консултации по обхвата и 

съдържанието на ОВОС са отразени в 

коригираното задание, представено като отделно 
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- Да възложи изготвянето на доклад за ОВОС (въз основа на заданието, по което са 

проведени консултации) на колектив от експерти с ръководител, съгласно чл.83 от 

ЗООС. 

 

 

 

 

- ДОВОС да бъде съобразен с изискванията на Басейнова дерикця 

Източнобеломорски район – писмо с Изх.№КД-04-27/28.08.2015г. 

приложение към настоящия ДОВОС. 

Настоящият ДОВОС е разработен от колектив 

експерти, които отговарят на изискванията – в 

Приложение №2 към настоящият доклад са 

представени копия на дипломите на експертите, 

притежаващи образователно – квалификационна 

степен магистър 

 

ДОВОС е съобразен с изискванията на БДИБР 

представени в писма с Изх.№КД-04-27/ 

28.08.2015г. и Изх.№ КД-04-67/09.03.2016г. 

  

II. По отношение на разпоредбите на Глава Седма на Закона за опазване на 

околната среда: 

Откритият добив в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара и 

съпътстващите го дейности и съоръжения е извън обхвата на Приложение №4 на 

ЗООС към чл.117, ал.1 и за реализацията на инвестиционното предложение не е 

необходимо издаването на комплексно разрешитено. 

 

  

III. По отношение прилагане разпоредбите на Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата 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 за ОС, ДВ бр.73/2007г., посл. изм. и доп. 

ДВбр.94/2012г./ и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта с предмета 

и целите на опазване на защитените зони, което по реда на чл.31, ал.4 във връзка с 

ал.1 от Закона за биологичното разнообрание, се извършва чрез процедурата по 

глава шеста от ЗООС. Съгласно представената информация, инвестиционното 

предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии (ЗЗТ). Според представеното информация и след извършената проверка 

се установи, че територията предвидена за добивни работи засяга защитена зона. 

Площадката попада в границите на защитена зона по чл.6, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) „Река Тунджа 1“ с код BG0000192.  

След преглед на представената документация и на основание чл.39, ал.5,6 и 7 от 

горецитираната Наредба, преценката за вероятното степен на отрицателно 

въздействие е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации 

Като отделно приложение към доклада по ОВОС 

е представен: 

Доклад за оценка степента на въздействието 

(ДОСВ) на ИП  за „Разработване на находище на 

строителни материали – пясъци и чакъли – 

„Мечта“, в землищата на с.Кънчево и 

с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара 

Загора“ върху предмета и целите на опазване на 

защитена зона „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 

по Директива 92/43 на съвета на ЕИО за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна. Доклада е изготвен от експерти 

отговарящи на изискванията на чл. 9 от 

Наредбата за ОС. 

 

Оценката за степента на въздействието на ИП с 

предмета и целите на опазване в ЗЗ е разработена 

в обхвата на изискванията на чл. 23, ал. 2 на 

Наредба за условията и реда за извършване на 



ДОВОС на инвестиционно предложение за „Разработване на находище на строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта“, в землищата на с.Кънчево и 

с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора“ 

 

132 

и местообитания на видови, предмет на опазване в защитената зона и следва да се 

извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение 

върху защитената зано, тъй като: 

1. ИП ще се реализира на терен с площ от 378дка, която е разположена в границите 

на ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 за опазване на  природните 

местообитания и видове. 

2. Очакват се негативни въздействия по време на строителството и експлоатацията 

на кариерата, свързани с шум и безпокойство на защитени видове, населяващи 

защитената зона. 

3. Концесионната площ граничи със земеделски земи и земи, които за момента не са 

застроени. Вероятно е присъствието на защитени видове и техни местообитания, 

именно в тези земеделски територии, кореспондиращи с терена предвиден за 

добив на строителни материали. 

4. Предвидения терен евентуално може да се използва от различни животински 

видове, като  хранителни, гнездови местообитания и места за почивка и 

размножаване. Фактора безпокойство трябва да бъде разгледан и разискван. 

На основание на гореизложеното и съгласно чл.34, ал.1 от горецитираната Наредба, 

в доклада по ОВОС, като отделно приложение, следва да се включи оценка за 

степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените 

зони. Оценката трябва да бъде възложена на експерти, отговарящи на изискванията 

на чл.9, ал.1 и да бъде съобразена с с изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата: 

 Описание на местообитанията, популациите и местообитанията на видовете, 

предмет на опазване в ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 за опазване на 

природните местообитания и видове, в областта на въздействие на обекта; 

 Определяне същността и степента на очакваното въздействие от реализацията и 

експлоатацията на обекта върху местообитания и популации на видове, предмет 

на опазване в района на защитените зони; 

 Анализ на въздействието ( пряко и косвено) на инвестиционното предложение 

върху целостта, структурата  и функциите на защитените зони; 

 Описание и оценка на съществуващи обекти и планове, програми, проекти или 

инвестиционни предложения, които в комбинация с конкретното ИП могат да 

окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони; 

 Смекчаващи и възстановителни мерки с оглед природозащитните цели на 

защитените зони; 

 Мониторинг на флората и фауната в района на ИП. 

При определянето на степента на въздействие на обекта да бъдат използвани 

оценка на степента на въздействието на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения 

с предмета и целите на опазване на защитените 

зони при отчитане на критериите по чл. 22 на 

Наредбата. 

 

Описано подробно в т.4 от ДОСВ. 

 

 

Описано подробно в т.3 от ДОСВ. 

 

 

Описано подробно в т.5 от ДОСВ. 

 

Описано подробно в т.2 от ДОСВ. 

 

 

Описано подробно в т.6 от ДОСВ. 
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количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на 

местообитания (площ) и видове (численост и плътност на популациите), предмет на 

опазване в защитената зона. Тези оценки трябва д а бъдат разгледани в  контекста 

на представеността на местообитанието/вида в дадената защитена зона по отделно и 

в мрежата от защитени зони като цяло. 

  

Изх.№КОС-01-345/22.03.2016г. относно Задание за обхват и съдържание на 

доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за „Разработване на находище 

за строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта“, в землищата на 

с.Кънчево и с.Черганово, Общ. Казанлък, Обл. Стара Загора“ 

 

  

Представеното в РИОСВ Стара Загора Задание за обхват и съдържание на доклад за 

ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение отговаря на изискванията на 

чл.10, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда. 

 

  

Докладът за ОВОС трябва да бъде съобразен с изискванията на чл.96, ал.1 от Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС) и да следва предложеното съдържание в 

заданието за обхват и съдържание. Докладът за ОВОС се изготвя от колектив 

експерти с ръководител, които отговарят на изискванията на чл.11, ал.4 от 

Наредбата за ОВОС. Докладът за ОВОС да съдържа подробна информация относно: 

1. Влиянието на находището върху близко разположените водовземни съоръжения 

за подземни води и най-вече за водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване от шахтови кладенци от ВС „Ръжена“ – I-ви подем и ВС „Ягода“ 

– I-ви подем за питейно-битово водоснабдяване на гр.Стара Загора, с.Змеево, 

с.Борилово, с.Пряпорец, с.Старозагорски минерални бани, с.Ново село, 

с.Хрищени, Общ. Стара Загора и с.Ягода, Общ.Мъглиж. 

2. Да се извърши хидроложка характеристика в района на находище „Мечта“ в 

землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Общ. Казанлък (хидроложки параметри, 

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

добива на строителни материали (пясъци и чакъли) в находището върху 

подземните води и водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, по 

отношение на добиваното количество и риск от влошаване на качеството. 

3. В ДОВОС да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на 

добивната площадка с гориво-смазочни материали от техническите средства и 

други замърсители. 

4. В ДОВОС да се предвидят мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух 

при извършване на подготвителните, добивните работи, товарене и транспорт на 

суровината. 

 

 

 

 

Подробно описано в т.4.2. от настоящия доклад 

и в Хидрогеоложки доклад (Пенчев, Величков, 

2016г.) 

 

 

 

 

Хидрогеоложки доклад (Пенчев, Величков, 

2016г.) 

 

 

 

Подробно описано в т.7 от настоящия доклад – 

част повърхностни и подземни води 

 

Подробно описано в т.7 от настоящия доклад – 

част атмосферен въздух 
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5. Прогноза и оценка за очакваното въздействие върху въздуха, повърхностите и 

подземните води, геоложката среда, ландшафта, растителния и животинския свят 

по време на експлоатацията на находището, както и допустимостта на 

инвестиционното предложение, предвид изводите и резултатите от оценката на 

въздействието. 

6. Предполагаемо кумулативно въздействие, вследствие едновременната 

експлоатация  на находището с други находища в района, които се експлоатират 

или се предвижда да се експлоатират и по-конкретно попадащите в защитена 

зона „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 по Директивата за местообитанията. 

7. Извършените консултации с мотиви за приетите и неприетите бележки и 

препоръки съгласно чл.95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и чл.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС). 

Докладът по ОВОС се оформя като единен документ, който включва 

съдържателната част по чл.11, ал.1, списък на източниците на информация, които 

авторите са използвали в доклада за ОВОС и справката по чл.9, ал.5 от Наредбата за 

ОВОС, списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за 

ОВОС, в който всеки се подписва срещу разработените от него раздели на доклада; 

писмени дакларации по чл.11, ал.4, подписани лично от експертите.  

В Доклада за ОВОС е необходимо да бъде приложен План за управление на 

минните отпадъци при разработването на находище „Мечта“ и да отговаря на 

изискванията на глава осма „Управление на минни отпадъци“ от Закона за 

подземните богатства (ЗПБ) и на Наредба за специфичните изисквания за 

управление на минните отпадъци. 

Като отделни самостоятелни приложения към доклада за ОВОС се прилагат 

нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл.96, ал.1, т.9 от ЗООС и Доклада 

за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите 

на опазване в защитена зона „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 по Директивата за 

местообитанията. 

  

Изх.№КОС-01-345/03.11.2016г. относно Доклад за Оценка Въздействието върху 

Околната Среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за „Разработване на 

находище за строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта“, в землищата 

на с.Кънчево и с.Черганово, Общ. Казанлък, Обл. Стара Загора“ 

 

  

Представеният в Регионалната инспекция по околната среда и водите Стара Загора 

Доклад за ОВОС за „Разработване на находище за строителни материали – 

пясъци и чакъли – „Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Общ. 

 

Подробно описано в т.4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 от 

настоящия доклад 

 

 

 

Подробно описано в т.4.10 от настоящия доклад 

 

 

 

Подробно описано в т.8 от настоящия доклад 
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Казанлък, Обл. Стара Загора“ има отрицателна оценка, съгласно чл.14, ал.4 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда. Представената информация е непълна, неясна със съществуващи 

пропуски. 

При извършване на консултации с Басейнова дирекция Източнобеломорски район 

гр. Пловдив на чл.14, ал.11 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

ОВОС при преглед на представена информация са констатирани следните пропуски 

по отношение на повърхностните води, съгласно становище с Изх.№КД-04-

459/13.10.2016г.: 

- В ДОВОС не е представена информация за наличието или не на воден обект 

по смисъла на Закона за водите (ЗВ), изискана със становище на  Басейнова 

дирекция Източнобеломорски район гр. Пловдив с  Изх.№КД-04-67/09.03.2016г., 

споменава се само воден обект – речното корито на река Тунджа, по отношение на 

риби. Съгласно §1, ал. 1, т.34 от допълнителните разпоредби от ЗВ, определението 

за „воден обект” е с по-голям обхват от „речно корито” и във водния обект се 

включват и „принадлежащи земи на реки”, съгласно §1, ал.1, т.27 от ДР на ЗВ. В 

ДОВОС да се спазят разпоредбите на чл.143 от ЗВ, съгласно поставеното условие 

на БД ИБР гр.Пловдив. 

 

Въз основа на изложеното и на основание чл.14, ал.4 и чл.15, ал.2 от Наредбата за 

ОВОС, е върнат доклада за ОВОС за допълване съгласно посочените по горе 

пропуски и неточности. Предвид чл.15, ал.3 от същата наредба е определен 

допълнената документация по ОВОС да се внесе за оценка на качествот ов 

тримесечен срок от получаването на настоящото становище. При неспазване на 

указанията и посочения срок, на същото основание и предвид разпоредбите на 

чл.30, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс процедурата по ОВОС ще 

бъде прекратена. 

2. БДИБР 

Пловдив 

Изх.№КД-04-27/28.08.2015г. относно становище за допустимост съгласно 

чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ) за ИП: „Разработване на находище за 

строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта“ в землищата на 

с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора.“ 

 

  
Съгласно чл.155, ал.1 т.23 от ЗВ Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ 

(БДИБР) изразява следното становище: 
 

  

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната 

среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на 

Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). 

Становището на БДИБР – Пловдив е взето 

предвид при разработването на т. 3.2. и т.4.2. 

 

Подробно описано в т.3.2  от настоящия доклад 

и в Предпроектно хидроложко проучване 

(Недев, Господинов, 2017г.) 
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Характеристика и цел: Целта и предмета на инвестиционното предложение се 

отнася за находище на строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта“, 

попадащо в землищата на село Кънчево и село Черганово, Община Казанлъку 

Област Стара Загора. 

В находище „Мечта“ е обособен един участък с два блока на повърхността и два 

подвесващи ги в дълбочина. Запасите са изчислени в категории /111/ и /122/.  

Общата площ на находище „Мечта“ е 378 дка, а запасите 1790 046 м
3
. 

Според представена допълнителна информация към преписката в рамките на 

находище „Мечта“ добив на полезна изкопаемо ще се води без нарушаване на 

речното легло, бреговете и крайбрежните ивици до нивото на подземните води.  

Запаси под нивото на подземните води няма да се добиват. 

1.2. Местоположение: Според представената информация, ИП попада: 

- в границите на повърхностно водно тяло „р.Тунджа след яз.Копринка до 

яз.Жребчево, р.Крънска и долно течение“ с код BG3TU900R042 – чувствителна и 

уязвима зона по чл.119а, ал.1, т.3 буква „а“ и „б“ от ЗВ; 

- в ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ, включена в 

Раздел 3, т.5.1. на ПУРБ на ИБР; 

- в рамките на подземно водно тяло  BG3G00000NQ003 – Порови води в Неоген – 

Квартернер – Казанлъшката котловина. 

В подземните тела има определени зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3а от 

ЗВ. Площта на ИП попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, т.4.2. от 

ПУРБ на ИБР. 

Най-близко разположени водни обекти, източници на  питейно-битово 

водоснабдяване в района на ИП са шахтови кладенци от ВС „Ръжена“ – I-ви подем 

и  ВС „Ягода“ – I-ви подем за питейно-битово водоснабдяване на гр. Стара Загора, 

с.Змейово, с.Борилово, с.Пряпорец, с.Старозагорски минерални бани, с.Ново село, 

с.Хрищени, Общ. Стара Загора и с.Ягода, Общ. Мъглиж.  

1.3.Състояние и цели за опазване на околната среда: 

Повърхностно водно тяло с код BG3TU900R042 е определено като 

силномодифицирано в лош екологичен потенциал и в добро химично състояние. 

Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ е постигане на добър 

екологичен потенциал до 2021 и запазване на доброто химично състояние и 

постигане на целите за зоните за защита на водите описани в ПУРБ на ИБР.  

Съгласно Раздел 4, т.2.1. и т.2.2. от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло  

BG3G00000NQ003 е в добро химично и добро количествено състояние, като целта 

за опазване на околната среда за това ВТ е запазване на добро състояние. 

В т.7 са описани мерките, предвидени да 

предотвратят, намалят или където е възможно да 

прекратят значителните вредни въздействия 

върху околната среда 
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1.4. Предвидени мерки в ПУРБ: 

- съобразяване на управлението на водите с условията за постигане на БПС на 

предмета на опазване на ЗЗBG0000192 „Река Тунджа 1“; 

- залесяване на бреговете с дървесни видове (4бр. на 15м); 

- забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в 

реката; 

- в зоните за защите на водите по чл.119а, ал.1, т.5, включени в Раздел 3, точка 5.1. 

от ПУРБ извън границите на населените места и сурвитутите на линейната 

транспортна и енергийна инфраструктура се забранява сечта на естествена речна и  

крайречна растителност (Приложение 7-19, за ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код BG0000192; 

- за природни местообитания 91Е0*, 92А0, 91F0, 3270, 3260, 3150, 6430, 6510, 1340* 

смекчаващите мерки са редукция на влиянието на съществуващите ВЕЦ и 

баластриери, недопускане на нови такива, както и всякакни нови негативни 

промени във водните тела и мерки по поддържане на местообитанието в БПС, 

Частта на ВТ, попадащо в ЗЗ BG0000192 „Река Тунджа1“. 

Заключение: ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на 

целите на околната среда, при спазване на следните условия: 

 Да не се допуска замърсяване на повърхностното и  подземното водно тяло от 

дейностите по реализиране на ИП; 

 Да се спазят разпоредбите на чл.143 от ЗВ; 

 Да не се допускат сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и 

островите в реката, както и на естествената речна и крайречна растителност; 

Да се докаже какво влияние ще има находище „Мечта“ върху близкоразположените 

водовземни съоръжения за подземни поди и най-вече за водоизточниците за 

битейно-битово водоснабдяване от шахтови кладенци от ВС „Ръжена“ – I-ви подем 

и  ВС „Ягода“ – I-ви подем за питейно-битово водоснабдяване на гр. Стара Загора, 

с.Змейово, с.Борилово, с.Пряпорец, с.Старозагорски минерални бани, с.Ново село, 

с.Хрищени, Общ. Стара Загора и с.Ягода, Общ. Мъглиж.  

2.Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид ИП. 

Следва да се вземе в предвид, че съгласно мерките за постигане целите за опазване 

на водните тела, които са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР – 

в Приложение 6-7 има забрана за добив на инертни материали в близост до 

кладенци за питейно-битово водоснабдяване. 

3.Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. 

В района на находище „Мечта“ в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Общ. 

Казанлък няма съществуващи други обекти от характера на ИП. 

В т.7 са описани мерките, предвидени да 

предотвратят, намалят или където е възможно да 

прекратят значителните вредни въздействия 

върху околната среда 

Напълно прието и отразено в т.3.2, т.3.9.3 и т.4.2 

от настоящия доклад. 

Подробно описано в т.4.2. от настоящия доклад 

и в Хидрогеоложки доклад (Пенчев, Величков, 

2016г.) 
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4.Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло. 

Не е предвидено изграждането на съоръжение за подземни води. Ако това се 

осъществи в един по-късен етап, то съгласно чл.50, ал.7, т.1 от ЗВ изграждането на 

съоръженияза падземни води подлежи на разрешителен режим. 

5.Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 

екосистеми. 

В представените геолого-хидрогеоложки разрези са изчислени запаси, част от които 

попадат под водното ниво. Според допълнителната информация от инвеститора 

запаси под нивото на подземните води няма да се добиват. 

Като се има предвид, че близо до находище „Мечта“ има водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване на на гр. Стара Загора, с.Змейово, с.Борилово, 

с.Пряпорец, с.Старозагорски минерални бани, с.Ново село, с.Хрищени, Общ. Стара 

Загора и с.Ягода, Общ. Мъглиж, а също и факта, че нивото на подземните води е на 

2,50м под нивото на терена и независимо от уверението на инвеститора, че добива 

на пясъци и чакъли ще се извършва до 2,50м, то при експлоатацията на находище 

„Мечта“ може в един последващ етап на добивните работи да се изземат запасите и 

под водното ниво. Това може да окаже значително въздействие върху подземните 

води в района. Във връзка с това е необходимо ИП да бъде предмет на доклад по 

ОВОС. 

Необходимо е: 

 Да се извърши хидрогеоложка характеристика в района на находище „Мечта“ в 

землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък (хидрогеоложки 

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

влиянието на добива на строителни материали (пясъци и чакъли) в находището 

върху подземните води и водоизточниците за пиейно-битово водоснабдяване, по 

отношение на добиваното количество и риск от влошаване на качеството; 

 Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на добивната 

площадка с гориво-смазочни материали от техническите средства и други 

замърсители. 

Всеки следващ етап от ИП да се съгласува с БДИБР-гр.Пловдив.  

  

Изх.№КД-04-67/09.03.2016г. относно процедура за определяне обхвата, 

съдържанието и формата на Доклада за оценка на въздействието върху 

околната среда на ИП: „Разработване на находище за строителни материали – 

пясъци и чакъли – „Мечта“ в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община 

Казанлък, Област Стара Загора.“ 

 

  След запознаване с изложените материали, БДИБР изразява следното становище:  

Описано подробно в т.3.2. от настоящия доклад. 

Описано подробно в т.4.2. и т.7 от настоящия 

доклад. 

Подробно описано в т.4.2. от настоящия доклад 

и в Хидрогеоложки доклад (Пенчев, Величков, 

2016г.) 
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I. По отношение на допустимостта на дейностите спрямо Плановете за 

управление на речните басейни (ПУРБ) 

БД ИБР с писмо КД-04-27/28.08.2015г. е изразила становище за допустимост 

съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за ИП „Разработване на находище за 

строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта“ в землищата на с.Кънчево и 

с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора.“  

Становището на БДИБР – Пловдив е взето 

предвид при разработването на т. 3.2. и т.4.2. 

 

  

II.Предложения и препоръки към ИП и обхвата на заданието по ОВОС: 

1. Да се изготвят точни и ясни карти в подходящ мащаб, с приложени координати 

на гранични точки указващи точното местоположение на ИП. 

 

2. Да се определят повърхностното и подземното водно тяло засегнати от ИП. 

3. Да се представи информация относно състоянието на подземното и 

повърхностното водно тяло и целите за опазване на околната среда. 

4. Да се представи информация за наличието (или не) в близост до ИП на: 

 Водни обекти по смисъла на ЗВ; 

 Санитарно-охранителни зони, водоизточници за питейно-битово водоснабдяване 

и зони за защите на водите съгласно ЗВ. 

 

5. Да се разгледат обстойно дейностите свързани с водовземане, формиране, 

третиране, заустване на отпадъчни води. 

 

6. Прогноза и оценка за очакваното въздействие върху повърхностните и подземни 

води по време на експлоатацията на обекта, предвид изводите и резултатите от 

оценката на въздействието и при необходимост да се заложат мерки за 

предотвратяване негативното влияние върху тях. 

 

7. Да се извърши хидрогеоложка характеристика в района на находище „Мечта“ 

(хидрогеоложки параметри, определящи динамиката на подземните води) и се 

представят изводите по отношение влиянието на добива на пясъци и чакъли в 

находището върху подземните води и водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване, по отношение на добиваното количество и роск от влошаване на 

качеството. 

8. Да се представи геолого-хидрогеоложки разрез/и в подходящ мащаб през 

находище „Мечта“, на който да се нанесат контурите на находището и нивото на 

подземните води. 

 

Картен материал с нанесени обекти и подобекти 

на ИП са представени в Приложение № 4 към 

ДОВОС. 

 

 

 

Описано подробно в т.3.2 и т.4.2. от настоящия 

доклад и в Хидрогеоложки доклад (Пенчев, 

Величков, 2016г.) 

 

 

 

Разработването на находище „Мечта“ не е 

свързано с генерирането на отпадъчни води. 

 

Описано подробно в т.4.2. от настоящия доклад. 

В т.7 са описани мерките, предвидени да 

предотвратят, намалят или където е възможно да 

прекратят значителните вредни въздействия 

върху околната среда. 

Хидрогеоложки доклад (Пенчев, Величков, 

2016г.). 

 

 

 

 

Геолого-хидроложки разрези на ИП са 

представени в Приложение № 4 към ДОВОС. 
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9. Да бъде поискано и да се представи становище от „ВиК“ ЕООД Стара Загора 

относно експлоатацията на водовземна система от ВС „Ръжена“ – I-ви подем и ВС 

„Ягода“ – I-ви подем за питейно-битово водоснабдяване на гр.Стара Загора, 

с.Змейово, с.Борилово, с. Пряпорец, с.Старозагорски минерални бани, с.Ново село, 

с.Хрищени, Общ. Стара Загора и с.Ягода, Общ. Мъглиж 

Всеки следващ етап от ИП да се съгласува с БДИБР-гр.Пловдив. 

Направена е консултация по заданието за обхват 

и съдържание на ОВОС  с „ВиК“ ЕООД – Стара 

Загора, относно  водовземна система от ВС 

„Ръжена“ – I-ви подем и ВС „Ягода“ – I-ви подем 

за питейно-битово водоснабдяване на гр.Стара 

Загора, с.Змейово, с.Борилово, с. Пряпорец, 

с.Старозагорски минерални бани, с.Ново село, 

с.Хрищени, Общ. Стара Загора и с.Ягода, Общ. 

Мъглиж. Получената информация е взета предвид 

при разработването на настоящия доклад по 

ОВОС. 

  

Изх.№КД-04-459/13.10.2016г. относно Оценка качеството на Доклад за ОВОС 

за инвестиционно предложение (ИП): „Разработване на находище за 

строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта“ в землищата на 

с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора.“  

  

Докладът за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е разработен в 

съответствие с изискванията на ЗООС, чл.96 и на основание на чл.14, ал.9 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда и други нормативни изисквания на действащото екологично 

законодателство. 

        По отношение на подземните води: 

От представен Хидрогеоложки доклад за оценка на въздействието на ИП 

„Разработване на находище за строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта”, 

в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Общ. Казанлък, след проведени 

проучвания в района е установено следното: 

- Нивата на подземните води в участъка на находището залягат на дълбочина 

от 2,00 до 2,50м под земната подвърхносту в зависимост от котата на терена и 

сезонните колебания на подземните води и оттока на р.Тунджа. 

- Добивът на полезното изкопаемо (пясъци и чакъли) ще се осъществява по 

открит кариерен начин с багер до водно ниво, но не по-дълбоко от 2,50м от 

повърхността. Запаси под нивото на водата няма да се добиват. 

- Съгласно становище на „ВиК” ЕООД Стара Загора, площадката на 

находище „Мечта” не попада в пояси I, II и III на СОЗ на действащи водоизточници. 

В БД ИБР е заведена преписка с №15/2015 и е започнала процедура за учредяване 

на СОЗ около водовземните съоръжения от ВГ „Ръжена” – 11 броя шахтови 

кладенци за питейно-битово водоснабдяване на град Стара Загора и селата  
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Черганово, Кънчево и Ръжена, община Казанлък, област Стара Загора и град 

Мъглиж и село Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора, собственост на 

„ВиК” ЕООД Стара Загора. Процедурата по учредяването на СОЗ, съгласно 

Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване , проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ бр.88 от 27.10.2000г.) не е завършила. 

На основата на анализ на геоложките и хидрогеоложките условия, както и на 

извършени математически моделни изследвания на миграцията на потенциалните 

замърсители от участъка на находище „Мечта”, авторите на Хидрогеоложки доклад 

за оценка на въздействието на ИП „Разработване на находище за строителни 

материали – пясъци и чакъли – „Мечта”, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, 

Община Казанлък, правят следните изводи и препоръки: 

- Хидрогеоложкият риск от разработването на находище „Мечта” върху 

количествата и качествата на подземните води от водоизточниците за питейно-

битово водоснабдяване към ВС „Ръжена“ – I-ви подем и ВС „Ягода“ – I-ви подем за 

питейно-битово водоснабдяване на гр.Стара Загора, с.Змейово, с.Борилово, с. 

Пряпорец, с.Старозагорски минерални бани, с.Ново село, с.Хрищени, Общ. Стара 

Загора и с.Ягода, Общ. Мъглиж, се оценява като незначителен. 

- Независимо, че при проектната технология за разработване на кариера 

„Мечта”, рискът от замърсяване на водоснабдителните шахтови кладенци на ВС 

„Ръжена” е пренебрежимо малък, с цел сигурност се препоръчва инвеститорът 

на дейността да изгради един сондаж за контролен мониторинг на качествата на 

подземните води по посока на шахтовите кладенци. 

Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район препоръчва, предвид на това, че 

находище „Мечта” се намира близко до проектен пояс III на СОЗ около 

водовземните съоръжения от ВГ „Ръжена” – 11 броя шахтови кладенци за питейно-

битово водоснабдяване на град Стара Загора и селата Черганово, Кънчево и Ръжена, 

община Казанлък, област Стара Загора и град Мъглиж и село Тулово, община 

Мъглиж, област Стара Загора и че процедурата по учредяването на СОЗ не е 

завършила, а съще така, че нивото на подземните води в участъка на 

находището залягат на дълбочина от 2,00 до 2,50м под земната повърхност,  в 

зависимост от котата на терена и сезонните колебания на подземните води и оттока 

на р.Тунджа, изземването на строителните материали – пясъци и чакъли, да се 

извършва на дълбочина до 1,80-2,00м и в никакъв случай да не се разкриват 

Предприети мерки, отразени в т.7 
 

Описано подробно в т.1.3 и т.4.2.3 от 

настоящия доклад. 

Предприети мерки, отразени в т.7 
 



ДОВОС на инвестиционно предложение за „Разработване на находище на строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта“, в землищата на с.Кънчево и 

с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора“ 

 

142 

подземни води. 

        По отношение на повърхностните води: 

В ДОВОС не е представена информация за наличието или не на воден обект по 

смисъла на ЗВ, изискана със становище от БДИБР с изх.№ КД-04-67/09.03.2016г., 

като единственото споменаване на воден обект се отнася до речното корито на 

река Тунджа, по отношение на риби. Съгласно §1, ал. 1, т.34 от допълнителните 

разпоредби от ЗВ, определението за „воден обект” е с по-голям обхват от „речно 

корито” и във водния обект се включват и „принадлежащи земи на реки”, 

съгласно §1, ал.1, т.27 от ДР на ЗВ. Също така в становище на БДИБР с Изх.№КД-

04-27/28.08.2015г. е поставено условие „Да се спазят разпоредбите на чл.143 от 

ЗВ”, което също следва да се вземе предвид, при засягане на воден обект. 

 

Във връзка с гореизложеното, е необходимо в ДОВОС да се направят корекции с 

отстраняване на направените в настоящото писмо препоръки и забележки, за 

вземане на компетентно решение относно степента на въздействието върху 

компонент води. 

3. 
РЗИ  

Стара Загора 

Изх.№ВП-ЗК-64/08.03.2016г. относно ИП: „Разработване на находище на 

строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта“ в землищата на 

с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора“ 

 

  

Инвестиционното предложение „Разработване на находище на строителни 

материали – пясъци и чакъли – „Мечта“ в землищата на с.Кънчево и с.Чергановоу 

Община Казанлък“ е с възложител „Трон“ ЕООД, с. Дунвци, Община Казанлък. 

Находището заема площ от 378дка. Площ „Мечта“ заема дясната тераса на река 

Тунджа, северно от с.Кънчево, дължината е около 1100м, а широчината достига до 

около 400м. Инвестиционното предложение цели разработване и експлоатация на 

подземни богатства – пясъци и чакъли. В границите на находището не се 

предвиждат дейности свързани с преработка на получената суровина. 

Методът на разработване на находището се определя като открит добив без 

взривно-пробивни работи. Добивът ще се извършва само на сушата, без да се 

засягат участъци от реката. Изгребаната от багера откривка или пясъци и чакъли се 

транспортират до носипището за откривката, намиращо се в рамките на 

концесионната площ или до мястото на търговската сделка. Изкопаните почвени 

материали ще се депонират на временно депо и ще се използват за поетапна 

рекултивация. По време на експлоатацията ще се използва механизация – земекопна 

машина – багер и автотранспорт – самосвали. За обслужване на механизацията не се 

предвижда изграждане на гаражи, ГСМ и ремонтна работилница. 

 

Подробно описано в т.3.2  от настоящия доклад 

и в Предпроектно хидроложко проучване 

(Недев, Господинов, 2017г.) 
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За транспортиране на пясъците и чакълите ще се използва съществуващия черен 

път до с.Кънчево - 2,8км и асфалтови пътища от Републиканската пътна мрежа. 

Предвижда се оросяване на пътищата в района на концесионната площ през летните 

месеци. 

Обслужващият персонал ще се състои от 4 човека, като битовото обслужване ще се 

осигури с фургон и химическа тоаолетна. На работещите ще се осигурява 

бутилирана вода. 

Съгласно писмо на ВиК гр. Стара Загора, с изх.№ЦУ-647/20.07.2015г., 

представената разработка на находището не попада в пояси I, II и III от санитарно-

охранителната зона на действащ водоизточник, експлоатиран от дружеството. На 

запад находището граничи със сервитутна зона на хранителен стоманен 

водопровод.  

В района на находището са шахтови кладенци от ВС„Ръжена“ – I-ви подем и ВС 

„Ягода“ – I-ви подем за питейно-битово водоснабдяване на гр. Стара Загора, 

с.Змейово, с. Борилово, с.Пряпорец, с.Старозагорски минерални бани, с. Ново село, 

с. Хрищени, Община Стара Загора и с.Ягода, Община Мъглиж.  

Към предоставената информация за изготвяне на ОВОС е необходимо да се 

разработят следните препоръки: 

 Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземнотоо водно тяло; 

 Да се предприемат мерки за избягване разрушаване на хранителния водопровод; 

 При образуването на временни водоеми и локви, в които има идеални условия за 

развитието на насекоми, да се предприемат мерки за оттеглянето на водите; 

 Да се обработват с препарати откритите площи, както и извършване на 

хидромелиоративни мероприятия за пресушаване и отводняване на застоялите 

водоеми; 

 Да се докаже какво влияние ще има находището върху близко разположените 

водовземни съоръжения за подземни води – шахтови кладенци от ВС„Ръжена“ – 

I-ви подем и ВС„Ягода“ – I-ви подем за питейно-битово водоснабдяване; 

 Съществува потенциален и реалин здравен риск за работещите на високи 

шумови нива. Необходимо е на персонала да се създадат необходимите условия 

за труд и почивка, съгласно ЗЗБУТ. Работещите на машините с наднормени 

шумови нива да ползват лични предпазни средства; 

 Необходимо е използваната техника винаги да бъде в изправно състояние, за да 

се намали максимално формирането както на шум, така и на вибрации; 

 През лятото по време на засушавания за намаляване концентрациите на 

праховите емисии да се извършва оросяване на кариерното поле и кариерните 

Подробно описано в т.4.2 и т.7 

Подробно описано в т.4.2 и в Хидрогеоложки 

доклад (Пенчев, Величков, 2016г.) 

Предприети мерки, отразени  в т.7 

Предприети мерки, отразени в т.7 

Подробно описано в т.3.7.3 и т.4.8.1. 

Предприети мерки, отразени в т.7 

Предприети мерки, отразени в т.7 

Предприети мерки, отразени в т.7 
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пътища; 

 При транспортирането на добития материал с автосамосвали се образува линеен 

източник на прахови емисии. За намаляването им е необходимо да се извършва 

оросяване на пътя и закриване с брезент на извозвания материал. 

4. 
ВиК ЕООД 

Стара Загора 

Изх.№ЦУ-647/20.07.2015г. относно становище за инвестиционно намерение – 

находище за строителни материали „Мечта“ – Община Казанлък, с променени 

концесионни параметри 

 

  

Уведомяваме Ви, че така представената преработка на границите на находище 

„Мечта“, не попадат в пояси I, II и III от санитарно-охранителна зона на действащ  

водоизточник, експлоатиран от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, съгласно Наредба 

№3/16.10.2000г. за СОЗ. 

На запад находището граничи със сервитута зона на хранителен стоманен 

водопровод ф 150мм за селата Овощник и Черганово. С цел предпазване и 

укрепване на съществуващия водопровод е необходимо да се изгради баражна 

стена, така че да бъдат избегнати евентуални нежелани последици от разрушаване 

на хранителния водопровод. 

При причиняване на аварии по ВиК проводи и съоръжения в процеса на 

строителство и експлоатация на находището, възстановяването и нанесените щети 

са за сметка на Възложителя. 

Дружеството запазва правото си на мотивирано предложение за промяна 

дейностите на ограничителен режим, ако се установи необходимжст в процеса на 

експлоатация.  

 

  

Изх.№ЦУ-629/26.02.2016г. относно становище за обхват на ОВОС за ИП 

„Разработване на находище на строителни материали – пясък и чакъли – 

„Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък“ 

 

  

На обзорната карта, представена към задание за обхват и съдържание на ОВОС на 

ИП „Разработване на находище на строителни материали – пясъци и чакъли – 

„Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък“ е нанесен III 

пояс на СОЗ на водоизточник „Ръжена“, експлоатиран от „ВиК“ ЕООД – Стара 

Загора. Това е съобразено и находището за добив на строителни материали е 

разположено извън санитарно-охранителната зона.  

„ВиК“ ЕООД – Стара Загора няма предложения и препоръки към обхвата на 

заданието по ОВОС, свързано с настоящото ИП. 

 

5. НИНКН Изх.№7000-418/19.02.2016г. относно Задание за определяне на обхват на Оценка 

на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно 

предложение за „Разработване на находище на строителни материали – пясъци 

 

Предприети мерки, отразени в т.7 

Подробно описано в т.3.2 и т. 4.2. 

 

 

 

 

В т.7 са описани мерките, предвидени да 

предотвратят, намалят или където е възможно да 

прекратят значителните вредни въздействия 

върху околната среда 

 

Прието и отразено в ДОВОС. 
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и чакъли – „Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община 

Казанлък, Област Стара Загора.“ 

  

След запознаване с предоставеното Задание за обхват и съдържание на ОВОС за 

инвестиционно предложение за „Разработване на находище на строителни 

материали – пясъци и чакъли – „Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, 

Община Казанлък, Област Стара Загора.“, Ви уведомяваме, че Националния 

институт за недвижимо културно наследство няма възражения по заданието, като 

препоръчва в Приложение №1 (Структура на Доклад за ОВОС), освен изброените в 

т.3.8. Материално и културно наследство, „пълна характеристика и състояние на 

историческите, архитектурните и археологически паметници на територията на 

обекта“, следва да се предвидят и мерки за тяхното опазване. 

 

6. 
РИМ 

Стара Загора 

Към Изх.№464/27.08.2013г., е приложено Становище относно наличие на 

археологически паметници в концесионна площ „Мечта“ в землищата на 

селата Овощник, Кънчево, Черганово и Розово, Община Казанлък, Област 

Стара Загора.  

 

  

Във връзка с искането за становище за наличие на археологически паметници в 

обсега на концесионна площ „Мечта“, на 24.06.2013г. беше извършен обход на 

терена от група археолози в РИМ Стара Загора, съгласно предоставения картен 

материал. При огледа на терена беше установено, че площта „Мечта“ попада изцяло 

на южната заливна тераса на р. Тунджа, с издигната дига на реката от юг. В обсега 

на концесионната площ не са открити никакви видими останки от археологически 

обекти. 

 

  

Изх.№73/19.02.2016г. във връзка с писмо за открита процедура по извършване 

на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), от страна на РИМ – 

Стара Загора няма предложения и препоръки към обхвата на заданието по ОВОС, 

тъй като на 24.06.2013г. е извършено обхождане на концесионната площ „Мечта“ 

под ръководството на г-н Димитър Янков – гл. уредник и зав. Отдел 

„Средновековна археология“ и не са открити „никакви видими останки от 

археологически обекти“. 

 

7. 
Кметство 

с.Кънчево 

Изх.№9/24.02.2016г. относно ИП - Разработване на находище на строителни 

материали – пясъци и чакъли – „Мечта“ в землището на с.Кънчево 

представляващо имот 001001 в местност „Кулака“ пасище-мера 5та категория 

с площ 404,620дка, с което жителите на селото не са съгласни.  

Мотивите са следните: 

- това се явява единственото пасище, което се ползва през по-големия период от 

годината; 

 

 

 

 

 

Описано подробно в т.4.4.1 от настоящия доклад 

 

Прието и отразено в ДОВОС. 

 

В т.7 са описани мерките, предвидени да 

предотвратят, намалят или където е възможно да 

прекратят значителните вредни въздействия 

върху околната среда 

 

Прието и отразено в ДОВОС. 

Прието и отразено в ДОВОС. 
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- при изкоп на материали над 3,00м дълбочина подпочвените води в региона ще 

паднат и кладенците на хората в селото ще се изпразнят. 

Приложена е подписка от жители на с.Кънчево с 46 подписа. 

Описано подробно в т.4.2.3 от настоящия доклад 

8. 
Кметство 

с.Черганово 

Изх.№23/25.02.2016г. относно ИП на фирма „ТРОН“ ЕООД, с.Дунавци 

С Вх.№18/18.02.2016г. в кметството на с.Черганово постъпва писмо за 

„Разработване на находище за строителни материали – пясък и чакъл“, с което 

жителите на селото не са съгласни. Мотивите са следните: 

Терена, който иска да използва фирмата е общинска земя – пасище, мера. 

Поради това, че голяма част от общинските мери и пасища са отдадени под наем на 

фотоволтаичния парк, селото остава с малко пасище. 

От друга страна, копането на голяма дълбочина ще отдръпне подпочвените води, 

което ще доведе до намаляване на водите в кладенците. 

Поради тази причина, населението на с.Черганово не е съгласно с изграждането на 

ИМ, за което е приложена и подписка със 197 подписа. 

 

 

Описано подробно в т.4.4.1 от настоящия доклад 

 

Описано подробно в т.4.2.3 от настоящия доклад 

9. 
Екофорум  

за природата 

След преглед на представеното Задание за определяне на обхват на ДОВОС за ИП 

за „Разработване на находище на строителни материали – пясъци и чакъли – 

„Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара 

Загора, се установи следното: 

 Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада 

в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие „Река 

Тунджа 1“ с код BG0000192, за опазване на природните местообитания и 

видове, приета с Решение №122/02.03.2007г. за приемане на списък на 

защитени зони за опазване на дивите птици и на списък на защитени зони за 

опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, 

бр.21/2007г.), изменено с Решение №811/16.11.2010г. за изменение и 

допълнение на списъци на защитени зони за опазване на дивите птици и на 

списък на защитени зони за опазване на природни местообитания и на 

дивата флора и фауна (ДВ, бр.96/2010г.). 

 Във връзка с горното предлагаме в Оценката за степента на въздействие 

върху ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 да бъдат включени следните 

мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно 

отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на 

инвестиционното предложение върху защитената зона: 

 Премахването на откривката в определените периметри през периода май-

юни да се извършва след предварителен оглед на терените за избягване 

унищожаването на гнезда, яйца и малки на наземно гнездящи видове птици; 

 

 

Прието и отразено в ДОВОС. 
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 Да не се допуска извършване на дейности и замърсявания извън площадката 

на инвестиционното предложение. 

 При изготвянето на  ДОВОС за инвестиционното Ви предложение за 

„Разработване на находище на строителни материали – пясъци и чакъли – 

„Мечта“, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област 

Стара Загора”, следва анализът на въздействиета върху видовете и 

местообитанията, които се опазват в ЗЗ „Река Тунджа 1“ BG0000192 да бъде 

съобразен с резултатите от инвентаризационните проучвания по проект „Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и 

видове – фаза I“, на МОСВ, обособена позиция 6. 
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Във връзка с постъпилите възражения срещу реализацията на разглежданото 

инвестиционно предложение, авторите на ДОВОС, считат че същите нямат 

характера на мотивирани възражения по законосъобразност срещу реализацията на 

инвестиционното предложение, тъй като: 

1. По Изх.№23/25.02.2016г. на Кметство Черганово относно Инвестиционно 

предложение за „Разработване на находище на строителни материали – пясъци и 

чакъли – „Мечта”, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, 

Област Стара Загора. 

Кметство Черганово изразява твърдо своето несъгласие относно осъществяването на 

горепосоченото предложение по следните причини: 

Относно местоположението на площадката 

 Терена, който иска да използва фирмата е общинска земя – пасище, мера. Поради това, 

че голяма част от общинските мери и пасища са отдадени под наем на фотоволтаичнен 

парк, селото остава с малко пасища. 

- Разглежданият имот е с обща площ 404 620.07 m
2
, като в концесионната площ са 

включени 270 433.28 m
2
. Като се има предвид, че годишно ще се разработват до 10dka, 

и веднага след приключване на добива в конкретния участък, същия ще бъде 

рекултивиран, опасенията на населението са неоснователни, т.к. площта на 

пасището ще намалява поетапно, като след поетапна рекултивация ще се възстанови 

отново (виж т.4.4.1). 

Относно подземните води 

 Копането на голяма дълбочина ще отдръпне подпочвените води, което е доведе до 

намаляване на водите в кладенците. 

- Опасенията на населението са неоснователни, тъй като добивът ще се осъществява 

до водно ниво и запаси под нивото на водата няма да се добиват, което изключва 

каквото и да е въздействие върху количеството на водите в кладенците на 

населените места. Същото е заключението и в Хидрогеоложки доклад за оценка на 

въздействието на находище „Мечта“(Пенчев, Величков, 2016, представен като 

отделно приложение към ДОВОС).  Опасенията на населението са неоснователни. 

 

2. По Изх.№9/24.02.2016г. на Кметство Кънчево относно Инвестиционно 

предложение за „Разработване на находище на строителни материали – пясъци и 

чакъли – „Мечта”, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, 

Област Стара Загора. 

Кметство Кънчево изразява твърдо своето несъгласие относно осъществяването на 

горепосоченото предложение по следните причини: 

Относно местоположението на площадката 

 Имот 001001 в местност „Кулака” представлява пасище – мера 5-та категория с площ 

404,620 dka. Мотивите са, че това се явява единственото пасище, което се ползва през 

по-големия период от годината. 

- Разработването на находището ще се извършва поетапно, като годишно ще се 

добива полезно изкопаемо в участък с площ до 10 dka. Непосредствено след 

приключване добива в конкретен участък, същия ще бъде рекултивиран. 

Разглежданият имот е с обща площ 404 620.07 m
2
, като в концесионната площ са 

включени 270 433.28 m
2
. Опасенията на населението са неоснователни, т.к. площта на 

пасището ще намалява поетапно, като след поетапна рекултивация ще се възстанови 

отново (виж т.4.4.1). 

 

Относно подземните води 

 При изкоп на материали над 3,00m дълбочина подпочвените води в региона ще паднат 

и кладенците на хората в селото ще се изпразнят. 
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- В ДОВОС е отразено, че добивът ще се осъществява до водно ниво и запаси под 

нивото на водата няма да се добиват, което изключва каквото и да е въздействие 

върху количеството на водите в кладенците на населените места (виж т.4.2.3). 

Същото е заключението и в Хидрогеоложки доклад за оценка на въздействието на 

находище „Мечта“(Пенчев, Величков, 2016, представен като отделно приложение 

към ДОВОС).  Опасенията на населението са неоснователни. 

 

9. Заключение, подчинено на принципите за намаляване на риска за човешкото 

здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната 

норми за качество на околната среда 

След направения анализ на възможностите за реализация на инвестиционно 

предложение „Разработване на находище на строителни материали – пясъци и 

чакъли – „Мечта”, в землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, 

Област Стара Загора” и от прогнозната оценка за евентуално въздействие на същото 

свърху околната среда и здравето на населението, авторите на ОВОС предлагат на 

компетентния орган – РИОСВ-Стара Загора да одобри осъществяването на 

инвестиционното предложение на основание чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на ОВОС при реализиране на мерките за предотвратяване, 

намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия, посочени в 

плана за действие. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: 

1. Изх. №КОС-01-345/05.10.2015г. на РИОСВ – Стара Загора; 

2. Вх.№345/17.02.2016г. на РИОСВ – Стара Загора; 

3. Изх.№КОС-01-345/22.03.2016г. на РИОСВ – Стара Загора; 

4. Изх.№ КОС-01-345/03.11.2016г. на РИОСВ – Стара Загора придружено с Изх.№КД-

04-459/13.10.2016г. на БД ИБР – Пловдив; 

5. Изх.№КД-04-27/28.08.2015г. на БДИБР-Пловдив; 

6. Вх.№КД-04-67/17.02.2016г. на БДИБР-Пловдив; 

7. Изх.№ КД-04-67/09.03.2016г. на БДИБР-Пловдив; 

8. Вх.№ВП-ЗК-64/17.02.2016г. на РЗИ-Стара Загора; 

9. Изх.№ ВП-ЗК-64/08.03.2016г. на РЗИ-Стара Загора; 

10. Изх.№ЦУ-647/20.07.2015г. на „ВиК“ ЕООД Стара Загора; 

11. Вх.№ЦУ-543/17.02.2016г. на „ВиК“ ЕООД Стара Загора; 

12. Изх.№ЦУ-629/26.02.2016г. на „ВиК“ ЕООД Стара Загора; 

13. Вх.№7000-418/17.02.2016г. на Национален институт за недвижимо културно 

наследство; 

14. Изх.№7000-418/19.02.2016г. на Национален институт за недвижимо културно 

наследство; 

15. Изх.№464/27.08.2013г. на Регионален исторически музей-Стара Загора; 

16. Вх.№68/17.02.2016г. на Регионален исторически музей-Стара Загора; 

17. Изх.№73/19.02.2016г. на Регионален исторически музей-Стара Загора; 

18. Вх.№68-543-1/24.01.2014г. на Община Казанлък; 

19. Вх.№68-543-1/18.02.2016г. на Община Казанлък; 

20. Вх.№1/24.01.2014г. на Кметство с.Кънчево; 

21. Вх.№8/17.02.2016г. на  Кметство с.Кънчево; 

22. Изх.№9/24.02.2016г. на Кметство с.Кънчево; 

23. Вх.№08/24.01.2014г. на Кметство с.Черганово; 

24. Вх.№18/18.02.2016г. на Кметство с.Черганово;  

25. Изх.№23/25.02.2016г. на Кметство с.Черганово; 

26. Публикация във вестник “Долина” от петък, 24.01.2014г. 

27. Писмо от 08.02.2016г. до Неправтелствена организация „Екофорум за природата“ – 

гр.Пловдив; 

28. Писмо от 22.03.2016г. от Неправителствена организация „Екофорум за природата” – 

гр.Пловдив; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2:  

1. Декларация по чл.83, ал.4 от ЗООС и чл.11, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и 

реда за  извършване на ОВОС; 

2. Копия на дипломите на експертите, изготвили доклада. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3: 

1. Разрешение №191/23.02.2012г. на МИЕТ; 

2. Договор за проучване от 17.08.2012г.; 

3. Изх. №НСЗП-349/29.09.2012г. на МОСВ; 

4. Изх.№ Е-26-Т-296/01.10.2012г. на МИЕТ; 
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5. Изх. № Е-26-Т-467/04.10.2013г. на МИЕ; 

6. Споразумение между „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора и „ТРОН” ЕООД; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4: 

1. Обзорна карта на района и находище „Мечта”, М1:25 000; 

2. Имоти по КВС засегнати от концесията, Обект: Находище на пясък „Мечта”; 

3. Извадка от КВС на с.Кънчево, Розово и Черганово с нанесена концесионната площ на 

находище „Мечта“, М 1:5000; 

4. Карта в М 1:150 000 с означено местоположение на предоставените концесионни 

площи, за добив на подземни богатства, придружена с извадка от националния 

концесионен регистър за добив на подземни богатства с данни за площта и вида на 

полезното изкопаемо; 

5. Карта с разположение на източниците за питейно-битово водоснабдяване в района на 

находище „Мечта“, М 1: 25 000; 

6. Част от карта на защитените територии, М 1:600 000 с означено местоположението на 

находище „Мечта“; 

7. Почвена карта, М 1:100 000 с означено местоположението на находище „Мечта“; 

8. Геоложка карта, М 1:100 000 с означено местоположението на находище „Мечта“; 

9. Геолого-хидроложки разрези на Находище за строителни материали – пясъци „Мечта”, 

Община Казанлък, Област Стара Загора, М 1:500; М 1:2000; 

10. Теренно-ситуационен план с блокировка на запасите, М 1:2000; 

11. Коригиран Теренно-ситуационен план с блокировка на запасите, М 1:2000; 

12. План на запасите на находище „Мечта” с очертания на речното легло при средни води, 

М 1:2000; 

13. Профилна линия I-I, М 1:150; 

14. Профилна линия II-II, М 1:200. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5: 

Описание на трудностите при разработването на доклада. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6: към ДОВОС 

Използвана законодателна рамка. 

 

КАТО ОТДЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩИЯ ДОВОС СА 

ПРЕДСТАВЕНИ: 

1. Хидрогеоложки доклад за оценка на въздействието на находище „Мечта“, Пенчев, 

Величков, 2016; 

2. План за управление на минните отпадъци при добив на подземни богатства – 

строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Мечта”, Община Казанлък, 

Област Стара Загора, Малешков, 2016г.; 

3. Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за 

„Разработване на находище на строителни материали – пясъци и чакъли- „Мечта“, в 

землищата на с.Кънчево и с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора“ 

върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Река Тунджа 1“ с код 

BG0000192 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 

4. Предпроектно хидроложко проучване на обект: „Разработване на находище на 

строителни материали – пясъци и чакъли – „Мечта”, в землищата на с.Кънчево и 

с.Черганово, Община Казанлък, Област Стара Загора”, Недев, Господинов, 2017. 


