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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 52 - ПР / 2015г. 
 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда 

 

 
на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, 
ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във 
връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата 
по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по 
ОВОС, чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, Становища от РЗИ – Хасково и Констативен протокол № 
423/21.05.2014г. 
 
 

Р Е Ш И Х  
 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане 
на кариери за добив на баластра в участъците на концесионна площ „Старите лозя“ (248, 176 дка), разположени в 
землище на с. Навъсен, община Симеоновград, област Хасково“, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 
човешкото здраве. 
 
Възложители: „Солид“ ООД, гр. Стара Загора, с адрес на управление: 6000 гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ № 
47, ЕИК 123541101 
 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда разработване на кариера за добив на баластра в участъците на 
концесионна площ „Старите лозя“ (248, 176 дка), разположени в землище на с. Навъсен, община Симеоновград, 
област Хасково. Площ „Старите лозя“ (248176 м2) включва два концесионни участъка: „Старите лозя – изток” с площ 
151729 м2 и „Старите лозя – запад” с площ 96447 м2. Концесионните участъци съвпадат по контур, брой гранични 
точки и по площ с двата участъка на находище „Старите лозя“ (248176 м2). В обхвата на концесионните участъци се 
разполагат: обработваеми ниви; стара нерегламентирана кариера за незаконен добив на пясъци и чакъли от 
местното население и фирми; запустели и напуснати отдавна ниви, черни пътища. Терените са от Общински 
поземлен фонд и Частен поземлен фонд. Инвестиционото предложение е етап от процедурата за придобиване 
право на концесия за срок от 35 (тридесет и пет) години, при заложен годишен добив на баластра от 30000 м3/год. 
без взривни работи и като се използват съществуващите черни пътища. Концесионният срок включва два етапа на 
развитие на концесията: през първия етап (първите десет години) ще се добива баластра, от която големите късове 
глина се отделят ръчно и механизирано, и след нейното просъхване на депото, ще се предлага за пътни основи; 
през втория етап, част от добитото количество баластра ще бъде обработено в мобилна ТМСИ за производство на 
пясъци и филц за бетони. Поради близостта на с. Навъсен, река Съзлийка и защитена зона от „Натура 2000“, в 
концесионната площ не е отделен терен за съпътстващите дейности на бъдещия добив. За тази цел ще бъдат 
използвани временно терени от находището за временни насипища за откривката (почва и глини) и временни 
площадки за фургони, за механизацията, при нужда ще се използва мобилна ТМСИ и др. Няма да се създава нова 
пътна инфраструктура, а ще се използват съществуващите черни пътища. Няма нужда от изграждане нови 
свързващи комуникации между участъка и основната пътна мрежа в района. Имотите, обект на реализацията на 
инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 
Близко разположена до имота предвиден за реализация на ИП е - ЗЗ BG 0000425 “Река Съзлийка”, обявена за 
опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на 
Министерски съвет.  
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Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 
94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на 
необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след 
преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение 
и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която инвестиционното предложение, няма вероятност да окажат значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
горецитираната близка защитена зона. Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 
(т. 2, буква „а“) на ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, 
отразена в настоящото решение. 
 
 

МОТИВИ: 
 
I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, 
мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани 
отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с 
инвестиционното предложение се предвижда разработване на кариера за добив на баластра в участъците 
на концесионна площ „Старите лозя“ (248, 176 дка), разположени в землище на с. Навъсен, община 
Симеоновград, област Хасково.  

2. Площ „Старите лозя“ (248176 м2) включва два концесионни участъка: „Старите лозя – изток” с площ 151729 
м2 и „Старите лозя – запад” с площ 96447 м2. Концесионните участъци съвпадат по контур, брой гранични 
точки и по площ с двата участъка на находище „Старите лозя“ (248176 м2). 

3. Експлоатационните параметри на утвърдените запаси и ресурси в инвестиционното предложение са: площ 
на утвърдените запаси и ресурси 248.2 дка, средна дебелина на баластрата 8.8 м, утвърдени запаси и 
ресурси от баластрата 2173131 м3, откривка, обем 543283 м3, откривка, средна дебелина 2.2 м. 

4. Откривката ще се премахва селективно с булдозер – рихлител. Отстранената откривка ще се депонира в 
границите на утвърдените запаси на терен, съседен на експлоатираното през годината добивно поле и ще 
се използва за техническа рекултивация на дъното на кариерата. Иззетата откривка ще бъде депонирана в 
едно временно насипище „Откривка”, когато почвения слой има дебелина до 0.05 м, ако при разкривните 
работи се установи, че дебелината му е по-голяма от 0.05 м, отнетия слой ще се депонира в отделно 
временно насипище „Хумус”. Пробутването на откривката ще се извършва с булдозер на насипището в 
съпътствуващата площ. За нормална експлоатация в кариерата се предвижда откривните работи да 
изпреварят с 5 м развитието на добивните.  

5. Добивът на баластра ще се извършва на хоризонтални слоеве, в технологична последователност от горе 
на долу, на две работни стъпала. Височината на работното стъпало е до 3 м. Посоката на придвижване на 
работния фронт на добивните работи: от запад на изток, а добивните работи в посока от юг на север с 
максимална дължина на работен фронт 50 м. Баластрата ще се изземва с багер KOMATSU PC-210 с обем 
на кофата 1.05 м3 за работа с тежки материали с обемно тегло над 1.5 т./м3 . 

6. Кариерите ще функционират при следните параметри: ъгъл на устойчивия откос на кариерата 55°, ширина 
на заходката 12 м, ширина на работната плащадка 30 м. Добивните работи под стационарното водно ниво 
ще се извършват без водопонизителни мероприятия. Водното ниво варира от 2.5 м до 4.8 м. 

7. Предвижда се придобиване право на концесия за срок от 35 (тридесет и пет) години, при заложен годишен 
добив на баластра от 30000 м3/год. без взривни работи. 

8. За добива няма да се създава нова пътна инфраструктура, а ще се използват съществуващите черни 
пътища. Няма нужда от изграждане на нови свързващи комуникации между участъците и основната пътна 
мрежа в района. 

9. Техническата рекултивация ще се извършва ежегодно след края на годишните експлоатационни работи. 
Биологичната рекултивация ще се извърши след окончателно приключване на добива. 

10. Отпадъците, основно са диференцири в два вида от външната и вътрешната откривка: почвен слой и 
глините под почвата, над първия баластров пласт и над втория, към които се прибавя и антропогенния 
насип. Те ще се депонират в две отделни насипища (за двата отпадъка поотделно) в границите на 
добивното поле. Предвижда се откривката, която се отстранява през годината, да се складира на съседни 
участъци на експлоатирания и в началото на следващата година да се използва за техническа 
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рекултивация на добивното поле, в което са иззети запасите. Технологично, след изземване на запасите в 
дадена част от кариерата, то дъното ѝ  ще бъде покрито (технически рекултивирано) с минните отпадъци 
(глини) от насипището. Откривните работи ще се извършват етапно. 

11. Количеството на външната и вътрешната откривка е 543283 м3. Годишно ще бъде изземвана 15522 м3 от 
7091 м2 площ, която ще се складира в отделните временни насипища.  

12. През първия етап, технологичните отпадъци от добива на баластра за пътни основи (големите късове от 
глини в баластровите пластове) ще се депонират и използват при рекултивацията. Те са в рамките на 2 %, 
също ще се събира в насипището за глини и използва за техническата рекултивация на дъното на 
кариерата. Количеството на запасите и ресурсите е 2173131 м3. Количеството на големите късове глини е 
43463 м3, годишно ще се отделят 1242 м3. 

13. През втория етап, след премахване на големите късове глини, 50% от баластрата ще се преработи за 
производство на пясъци и филц за бетони. Технологичните отпадъци от преработената част от баластра са 
от промитата глина в рамките на 13%. Половината количество на запасите и ресурсите е 1086566 м3. 
Количеството на промитите глини е 141254 м3, в периода от десетата до тридесет и петата година, годишно 
ще се отделят 5650 м3. Общо до десетата година, отпадъците годишно са 16764 м3. Общо от десетата до 
тридесет и петата година, отпадъците годишно са 22414 м3.  

14. Изготвен е и приложен към информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС план за 
управление на минните отпадъци във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба за специфичните изисквания 
за управление на минните отпадъци (Обн. - ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., в сила от 06.02.2009 г.; изм., бр. 5 от 
19.01.2010 г.; изм., бр. 7 от 21.01.2011 г.). 

15. Кариерната дейност няма да причини шумово наднормено натоварване на жизнената среда на местните 
жители, тъй като ще се спази оптимално отстояние (300 м) на мобилната ТМСИ от селото, която ще 
разположим в старата кариера, отстояща на 500 м. 

16. Друго важно обстоятелство, производствените дейности не са свързани с пробивно – взривни работи, и 
затова не се очаква нарушение на комфорта на населението и не се очаква неблагоприятно влияние върху 
здравето на хората. 

17. Прогнозата за запрашеността и замърсяването на въздуха, както и шумовото натоварване от работата на 
кариерата, извън периметъра на концесионната площ се очаква да бъде: локално като териториален 
обхват; незначително като степен на въздействие; в рамките на работния ден като продължителност. Те 
няма да натоварят допълнително околната и жизнена среда за местното население. 

18. Очаква се промяна на ландшафта, тъй като част концесионната площ е заета от стара кариера с две 
кариерни стъпала. Максимално запълване на иззетите пространства със земни маси и скосяване до 35º на 
всички откоси и извършването на биологичната рекултивация, ще възстанови ланшафта в района. 

19. При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване изискванията, заложени в техническите проекти, 
замърсяването и дискомфорта ще бъдът минимални, локализирани само в рамките на ограничен район – 
работната площадка и няма да предизвика въздействие върху жителите на околните селища, растителния 
и животинския свят. 

20. При експлоатацията на обекта, съществува опасността от инциденти. Мерките и средствата за 
предотвратяване, ограничаване и отстраняване на евентуалните аварийни изпускания на замърсяващи 
вещества и възникване на аварийни ситуации ще бъдат подробно разгледани в годишните работни 
проекти. Същите са свързани с правилата, осигуряващи безопасна и безаварийна работа при 
разработването на находища с открит характер, съгласно Правилника за безопасност на труда (1996 г.), 
Кодекса на труда и други действащи инструкции. Ще бъде изготвен авариен план, съдържащ планирани 
действия, мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни ситуации, 
съгласуван с РС ”ПАБ” и ДА ”Гражданска защита”. 

 

II.Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, 
относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните 
ресурси в района: 

1. Участъците на концесионна площ „Старите лозя” са разположени северозападно от с. Навъсен от 210 м до 
450 м и на изток от р. Съзлийка от 110 до 340 м. Между участъците има електропровод с посока северзапад 
– югоизток, около него е очертан сервитут извън концесионните участъци. Електропроводът налага 
обособяването на два участъка в находището: „Старите лозя – запад” (96447 м2) и „Старите лозя – изток” 
(151729 м2), съответно има два концесионни участъци. Те са в картни листове: М 1:100000 К-5-32, 
Димитровград; М 1:25000 К-5-32-Г-б; М 1:5000 К-5-32-(142, 158) по картограмата на координатна система 
1970 г. Концесионните участъци са разположени в землището на с. Навъсен, община Симеоновград, 
област Хасково. Те съвпадат с участъците на находището. Обща концесионна площ 248176 м2. 
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2. В географско отношение находището (концесията) е в Тракийско – Странджанска природо – географска 
област, Горнотракийска подобласт, Загорски район. Релефът на района е равнинен, а денивелацията в 
находището е 6.8 м, от кота 83.3 м до 90.1 м, с наклон на запад към р. Съзлийка, която го отводнява. 
 

Координатен регистър на концесионен участък „Старите лозя – изток”; площ 151729 м2 
таблица № 1 

№ X Y 

1 4597294.400 9454982.600 

2 4597157.600 9454831.500 

3 4597304.100 9454712.000 

4 4597565.800 9454509.000 

5 4597619.500 9454588.500 

6 4597778.500 9454768.800 

7 4597511.800 9454944.100 

 
Координатен регистър на концесионен участък „Старите лозя – запад”; площ 96447 м2 

таблица № 2 

№ Изработка X Y 

1 Ш11 4597077.7 9454743.6 

2 Ш12 4597082.5 9454603.5 

3 Ш13 4597054.4 9454469.2 

4 Ш20 4597216.5 9454467.4 

5 Ш21 4597389.6 9454452.3 

6 Ш22 4597533.6 9454460.8 

7 Г31 4597433.9 9454585.3 

8 И29 4597139.5 9454811.8 

 
 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите площи, поради което не се очаква въздействие върху 
земеползуването и почвите в района. 
 

III.Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Имотите, обект на реализацията на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитена зона по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена до имота предвиден за реализация на ИП е 
- ЗЗ BG 0000425 “Река Съзлийка”, обявена за опазване на природните местообитания на дивата флора и 
фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

Преценката по чл. 15, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност 
от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху близко 
разположената защитена зона, поради следните мотиви: 

 ИП не засяга защитени територии по ЗЗТ.  

 В границите на площта включваща два участъка „Старите лозя – изток” представляват обработваеми 
ниви и „Старите лозя – запад” представляват пустеещи земи и стара кариера 

 Съгласно информация предоставена от възложителя - приложение №2 към чл. 6 от наредбата по 
ОВОС, терена върху който ще се реализира ИП липсва дървесна и храстова растителност приоритетна 
за опазване в близкоразположената  ЗЗ. BG 0000425 “Река Сазлийка”. 

 Реализация на ИП бе взривен метод. 

 Не се очаква дейностите по ИП да нарушат целостта и кохеретността на горепосочената  защитена 
зона, както и да доведат до увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние 
и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение  за видовете предмет на опазване в нея.   

 Усвояването на територията не предполага  промяна в условията за предоставяне на храна на 
местните, зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района и до намаляване 
числеността на техните популации.  

 Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при  реализация на дейностите 
заложени в него не се очаква трайно увреждане, унищожаване или фрагментиране на природни 
местообитания и местообитание на видове предмет на опазване в горепосочената  близкоразположена 
защитена зона.  
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IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, 
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост: 

1. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни 
имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища или прекарване на други комуникации.  

2. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, е 
ограничен и локален в рамките на разглежданата площ. 

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-740 # 3/25.05.2015г. реализацията на инвестиционното 
предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради 
естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България. 
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 
 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на община Симеоновград 

от, а засегнатото население е уведомено, чрез обява в община Симеоновград.  
2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 

община Симеоновград в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. 
3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законоустановеният срок не са постъпили 

жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение. Предоставено 
писмо на община Симеоновград изх. № С-2678/29.05.2015г. 
 

При спазване на следните условия: 

 Да не се допуска ползване или увреждане по друг начин на площи от съседните терени 

 Провеждане на поетапна  рекултивация само с местни видове 

 При инцидентно констатиране на защитени видове – сухоземни костенурки, змии е необходимо да 
бъдат пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта -  предвидените за  съответният 
ден усвоявани участъци от кариерната площ. 

 Да не се допуска навлизане на машини, изхвърляне на отпадъци, разливи на горивно-смазочни 
материали, както и всякакво друго пряко или косвено увреждането на съседни терени, извън 
усвояваните площи; 

 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет.  
 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната 
среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за 
отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

 
При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, 

при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми 
РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията. 

 
Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния 

кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - 
дневен срок от съобщаването му. 

 
На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – години от датата 

на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
Дата: 18.06.2015г. 


