
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 39 - ПР/2014 г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
 

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и 

ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4,  чл. 40 ал. 3 и 

ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация 

от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 

2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. 

Сливен. 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на 

съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  

инвестиционно предложение Кариера за добив скално-облицовъчни материали – 

пясъчници от находище „Слави“ в землището на с. Зайчари, общ. Сливен, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

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

зони 

с възложител “СЛАВИ“ ЕООД, гр. Сливен, ул. Димитър Добрович № 13-1-1 

 

поради следните мотиви: 

 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 

предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване 

и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

  

Инвестиционното предложение предвижда разработване на находище за скално-

облицовъчни материали – пясъчници от находище „Слави“ в землището на с. Зайчари, 

общ. Сливен. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2, б. „а” на Закона за 

опазване на околната среда- „кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в 

приложение № 1)”, за която, на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, следва да бъде 

извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно 

Разрешение № 332/11.02.2013 г. на Министерството на икономиката и енергетиката и 

сключен договор с Министъра на икономиката и енергетиката от 14.08.2013 г., „Слави” 

ЕООД провежда проучване на скално - облицовъчни материали – пясъчници, в площ 

“Слави”, разположена в община Сливен, област Сливен. Утвърдена е Работна програма. 

Изготвени и съгласувани с МИЕ и МОСВ са Цялостен работен проект и Проект за 

рекултивация на засегнатите площи. Площта на находище „Слави” е 103 381,3 m2, като 

внесените за утвърждаване от Специализираната експертна комисия към МИЕ запаси 

от пясъчници, в категории 122 и 222 възлизат на 784,2 хил. m3. Концесионната площ е 

в размер на 165,78 дка. 

Предвижда се скално – облицовъчните материали пясъчниците, да бъдат 

добивани в рамките на предвидения максимален срок за предоставяне на концесия за 

добив - 35 г., като се предвижда и удължаване на срока, съгласно чл. 36 (2) от ЗПБ за 



още 15 години. Ще се извършват поетапно рекултивационни мероприятия на 

отработените пространства. Спомагателните и обслужващите дейности ще се 

извършват извън добивните площи, в границите на концесионната площ. 

Разработването на кариерата започва с разкривни работи. Разкривката се състои 

от почвено – елувиален слой от напукани пясъчници, които сравнително лесно могат да 

се дезинтегрират с булдозер с рихлител. Така отделената от масива откривка ще се 

натоварва с челен товарач на автосамосвали. Материалите от откривката, заедно с 

отпадъка от добива на блокове ще се депонират на табан/и (депа) в близост до 

кариерата. Поради почти пълната разкритост на пясъчниците отсъства почвено-

елувиален/делувиален слой (такъв е установен само в сондажи №№ СлС-5 и СлС-6, 

като дебелината му е от 0,5 до 0,9 m.). Основно разкривката е представена от силно 

изветрели натрошени песъчливи материали, причислени към твърдата откривка на 

находището. Средно откривката за находището, по сондажни данни, е 2,86 m, а на 

полезното изкопаемо – 7.59 m.Отделената от масива откривка с използването на 

булдозер с рихлител ще се натоварва с челен товарач на автосамосвали. Поради 

малката и неравномерна дебелина на почвено елувиалния/делувиалния слой и трудните 

теренни условия, селективното на откривката е в значителна степен затруднено. 

Независимо от това, при възможност, почвеният слой ще се депонира на отделен табан. 

Предвижда се откривката да се съхранява в района на находището (в рамките на 

депата) и оползотворява при бъдещата рекултивация на кариерата. 

Добивът на блоковете ще се извършва по открит начин. Блоковете от находище 

“Слави” ще се продават в непреработен вид като блокове скални. Нарязването на 

ламелите на блокове ще се извършва на място в кариерата, след което блоковете ще се 

складират на площадка/и (депа), в близост до кариерата. 

Суровината се добива по открит способ, на блокове. Добивните работи ще се 

извършват по многостъпална система на разработване с надлъжни и напречни заходки. 

Минните работи ще се водят в технологична последователност от горе на долу, като 

след осигуряване на необходимото безопасно разстояние на горния хоризонт, ще 

започне разработване на по-долу лежащия. В естествени разкрития пясъчниците в 

района държат отвесен наклон с височина на откоса около 4 метра. Откриването на 

продуктивния хоризонт ще стане с траншеи, последвани от засичането на работни 

стъпала. Кариерата ще се разработва на хоризонти с височина на работното стъпало до 

4 m. За отделянето на блоковете от масива няма да се налага използването на пробивно-

взривни работи. Взривни вещества не се предвижда да се използват в нито една от 

операциите по добива. Масивът ще се нарязва с въжени резачки (Benetti ALFA 840) при 

поддържане на три свободни повърхнини. Отворите за прокарване на въжето 

(хоризонтални и вертикални) ще се правят със сонда Beneti и използването на 

пневматични пистолети ТУ 76. Блоковете от находище “Слави” ще се продава в 

непреработен вид като блокове скални. Нарязването на ламелите на блокове ще се 

извършва на място в кариерата, след което блоковете ще се складират на площадка, в 

близост до кариерата. Транспорт ще се използва за депониране на откривката и 

отпадъка на табан/и (депа) и на полезното изкопаемо от кариерата до склад, който ще 

се намира в близост до кариерата. 

За транспорта на откривката и отпадъка ще се използват наети автосамосвали, 

които ще се движат по кариерните пътища. Блоковете ще се транспортират до 

складовата площадка с челен товарач, снабден с вилици. В тази връзка е направен 

извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и 

реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда. 

Разглежданата площадка, предвидена за реализация на инвестиционното 

предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг 



план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения 

за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на 

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

кумулиране с други предложения. 

За реализиране на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането 

нови пътища. За достъп до концесионната площ ще се ползва съществуващ асфалтов 

път, който минава непосредствено до находището, от републиканската пътна мрежа, 

свързващ Сливен (през прохода „Вратник”) с Кипилово и Котел (в източна посока) и гр. 

Елена и Велико Търново (в З СЗ посока). Подходът към находището е по 

съществуващите асфалтови и черни пътища. В рамките на обекта, съгласно 

инвестиционното предложение се изграждат вътрешно-кариерни пътища и площадки 

като част от експлоатационната площ на кариерата. Не се предвижда изграждане на 

нови пътища. 

Експлоатацията на находището не води до отделяне и натрупване на 

производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени 

отпадъчни води. При открития кариерен добив по изцяло механичен начин без 

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

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

които ще се ограничени в рамките концесионната площ и в работната зона от праха, 

който се отделя при рязането на каменните блокови. Въздействието ще бъде 

краткотрайно и обратимо и то само върху работещите на площадката. Работещите на 

кариерата ще бъдат оборудвани с лични предпазни средства. Запрашаването ще бъде в 

рамките на предвидения терен и имайки предвид неговата площ, отдалечеността от 

населените места, може да се направи извод, че замърсяването на въздуха ще бъде 

локално и ще се разсейва бързо. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и 

дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще 

предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при експлоатацията, 

свързано с шумово натоварване на площадката от работата на каменорезните машини, 

компресора за въздух и транспортните средства. Не се очаква въздействие върху 

повърхностните и подземните води в района. При извършените геолого-проучателни 

работи е установено, че находището е дренирано и няма циркулация на подземни води. 

Липсват предпоставки от оводняване на находището, поради неговата височина. Не е 

необходимо водоснабдяване за предвидената дейност. За питейни нужди ще се доставя 

бутилирана вода.  Източници за питейно водоснабдяване около концесионната площ 

няма. Въздействието ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен 

район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху 

населението на с. Пчелиново, растителния и животинския свят.  

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие 

върху земеползването. Концесионната площ е разположена в един имот с № 000504, 

собственост на възложителя, която след приключване на добивните работи ще бъде 

рекултивирана и възстановена.  

Според представената информация от възложителя при добива на скално-

облицовъчния материал ще се образува отпадък – натрошени пясъчници, който ще 

използва за рекултивация. Битовите отпадъци ще се събират в подходящи съдове и ще 

се извозват на определено от общ. Сливен място. В изпълнение на Глава 8 от Закона за 

подземните богатства, всеки титуляр на разрешение или концесионер или друго лице, 

от чиято дейност се формират минни отпадъци, следва да представи план за управление 

на минни отпадъци в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 

(МИЕТ).  



Известен риск от инциденти съществува единствено при експлоатацията на 

обекта. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на 

изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум. 

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 

ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, 

качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района: 

 

Находище „Слави” е разположено на около 2.5 km северно от с. Стара река и на 

около 1.2 km югозападно от с. Зайчари, община Сливен, област Сливен. В 

административно отношение попада в землището на с. Зайчари, община Сливен, област 

Сливен. Площта на находището се разполага на юг-югозападен склон, като източната и 

половина обхваща част от било (547,2 m), а западната – горната част на овраг, спускащ 

се към р. Стара река, при водослива и с р. Кечи дере. Северозападно от площ „Слави” 

се намира местността „Карък лъка”. Денивелацията в площта е около 107 m. 

Значителните наклони на склоновете и слабата залесеност на места са причина за 

проявата на ерозионни процеси. 

Теренът на находището и концесионната площ обхваща земи, които са изцяло 

собственост на инвеститора с начин на трайно ползване – „храсти“. За разработването 

на кариерата ще се прави поетапна промяна на предназначението за трайно ползване. В 

непосредствена близост до находището минават асфалтови пътища от републиканската 

пътна мрежа. Не се налага направа на нови пътища, с изключение на вътрешно 

кариерните. Асфалтови пътища свързват площта с близките села Стара река, Майско, 

Зайчари и Кипилово. Западно от нея преминава главният път Сливен - Велико Търново, 

като южно от площта е разклонът за с. Кипилово. 

 

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

 

Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС подробно описва биологичното разнообразие в района и 

защитените територии. Около находище „Слави” няма защитени природни територии, 

обявени по Закона за защитените територии. Това изключва възможността за 

въздействие на инвестиционното предложение върху тях. Инвестиционното 

предложение попада в границите на защитени зони „Твърдишка планина” с код  

BG0000211 за опазване на природните месообитания, която към настоящия момент не е 

обявена със заповед и за нея няма въведени забрани и режими и “Котленска планина” с 

код BG0002029, обявена със заповед №РД-910/11.12.2008г. на МОСВ по чл.6, ал.1, т.1 и 

2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). За находище “ Слави” има Разрешение 

№ 332/11.02.2013 г. на Министерството на икономиката и енергетиката и сключен 

договор с Министъра на икономиката и енергетиката от 14.08.2013 г. „Слави” ЕООД 

провежда проучване на скално - облицовъчни материали – пясъчници, в площ “Слави”, 

разположена в община Сливен, област Сливен. Утвърдена е Работна програма. 

Изготвени и съгласувани с МИЕ и МОСВ са Цялостен работен проект и Проект за 

рекултивация на засегнатите площи. 2. Общата площ на находище „Слави” е 165,78  

куб.м. Спомагателни и обслужващи дейности, ще се извършват извън добивните площи 

в границата на концесионната площ. Добива на блокове ще се депонират на табани – 

депа в близост до кариерата, разположени в рамките на концесията. Теренът на 

находището в по-голямата си част е съставен от голи, незалесени, не обработваеми 

терени. Почвен слой почти няма. Има наличието на скални масиви от пясъчници с 

различен наклон. Растителността е бедна, тревна, дървесните видове са малко с 



вторичен произход (единични и групи). Имотите, в които ще се извършват 

предвидените дейности са собственост на инвеститора и са с начин на трайно ползване 

(НТП) – „храсти”. В площта на находището няма наличие на природни местообитания, 

предмет на опазване в защитена зона „Твърдишка планина” с код BG0000211 като: 

4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, 9110 Букови гори от типа Luzulo-

Fagetum, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9150 Термофилни букови гори 

(Cephalanthero-Fagion), 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9180 * 

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 91AA Източни 

гори от космат дъб, 91BA Мизийски гори от обикновена ела, 91G0 * Панонски гори с 

Quercus petraea и Carpinus betulus, 91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори. 

Няма данни за наличието на действащи гнезда на хищни птици в рамките на 

находището или в близост. В този смисъл инвестиционното предложение, няма да 

причини загуби на площи от подлежащи на защита местообитания, включени в 

предмета на опазване. ИП не предполага значителни въздействие върху защитената 

зона, включително увреждане (унищожаване) на ключови елементи от нея. При 

реализацията на проекта не се очакват процеси, водещи до химически, геоложки, 

климатични или други промени в условията на средата в защитената зона. Всичко това 

води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон 

територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които 

нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните 

територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, 

определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите 

и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна 

защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното 

инвестиционно предложение. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

    Териториалният обхват на въздействие в резултат на експлоатацията на 

инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площ в 

землището на с. Зайчари, общ. Сливен.   

  Съгласно становище на РЗИ гр. Сливен с изх. № ЗД-01-01-576/24.04.2014 г., 

реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни 

негативни въздействия върху човешкото здраве и здравно – хигиенните аспекти на 

околната среда. 

Находище „Слави” е разположено на около 2.5 km северно от с. Стара река и на 

около 1.2 km югозападно от с. Зайчари, община Сливен, област Сливен. Генерирането 

на вибрации и емисии на вредни вещества във въздуха няма да има, тъй като няма да се 

извършват пробивно – взривни работи. Това води до извода, че засягането на 

населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя 

субективно от различните индивиди. 

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

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

България. 

Въздействието в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение 

ще бъде ограничено в рамките на разглеждания терен. Въздействието ще бъде 

дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно. Продължителността на 



въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на находище „Слави” и е 

напълно обратимо. Ще бъде извършена необходимата рекултивация на засегната площ. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 

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

Зайчари и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по 

законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение. 

 
VI. При спазване на следните условия: 

 

1. Добивът на подземното богатство да започне, след съгласуване от МИЕТ на 

цялостен и годишен работни проекти за добив и първична преработка на 

подземни богатства, като след изземването нарушените площи да бъдат 

своевременно рекултивирани. 

2. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и 

храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци на 

околните терени.  

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

4. Да се извършва оросяване на работната площадка и технологичните пътища по 

време на експлоатация на находището. 

         

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението 

губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е 

започнало осъществяването на инвестиционното предложение. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на 

някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 

възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 

14 дни от настъпването им. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – 

процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите  или пред 

Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от 

предоставянето му. 

 

 

МАРИЯ ХРИСТОВА 

Директор на РИОСВ – Стара Загора 

 

Дата: 10.05.2014 г. 
 

 


