
 

ДО 

Г-Н ЗЛАТИ ХРИСТОВ 

ДИРЕКТОР 

НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ 

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СТАРА ЗАГОРА 

УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА” № 2 

ГР. СТАРА ЗАГОРА 

На Ваш изх. № КОС-01-1382(4)/27.04.2021 г. 

 

И С К А Н Е  
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) 

 

От „БРИГАДА МИНЕРАЛ” ЕООД, адрес за контакти: Област Стара Загора, общ. 

Казанлък, гр. Казанлък, п.код 6100, ул. „Кирил и Методий“ № 5, ет. 1, ап. 6, Телефон: 0887 

841 387 

/име, адрес и телефон за контакт/ 

Пълен пощенски адрес: Област Стара Загора, община Павел баня, гр. Павел баня, п.к 

6155, ул. „Братан“ № 24 

Телефон: 0887 841 387, е-mail: brigada_pb@abv.bg 

Управител на фирмата възложител: Николай Христов 

Лице за контакти: Анелия Станчева, тел: 0887 841 387 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ, 

 

Моля да бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за 

„Изземване на наносни отложения (чакъл и пясък) от прилежащите земи на язовир 

Копринка“ в землището на с. Долно Сахране, община Павел баня, област Стара 

Загора. 

 

Прилагам: 

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – един 

екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. 

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата 

за таксите, които се събират в системата на МОСВ. 

 

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга 

на посочения от мен адрес на електронна поща. 

Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

 

С уважение,  

 

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ 

Управител на „БРИГАДА МИНЕРАЛ” ЕООД 
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Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от 

Наредбата за ОВОС 

за инвестиционно предложение за 

 

 

 

 

„Изземване на наносни отложения (чакъл и пясък) от 

прилежащите земи на язовир Копринка“ в землището на 

с. Долно Сахране, община Павел баня, област Стара 

Загора
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I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

„БРИГАДА МИНЕРАЛ“ ЕООД 

Област Стара Загора, община Павел баня, гр. Павел баня, п.к 6155, ул. „Братан“ № 24, 

ЕИК: 206358141 

Управител на фирмата възложител: Николай Христов 

 

2. Пълен пощенски адрес. 

Област Стара Загора, община Павел баня, гр. Павел баня, п.к 6155, ул. „Братан“ № 24 

 

3. Телефон и e-mail: 
Телефон: 0887 841 387, е-mail: brigada_pb@abv.bg 

 

4. Лице за контакти:  

Анелия Станчева, тел: 0887 841 387 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение:  

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Настоящото инвестиционно предложение на „БРИГАДА МИНЕРАЛ“ ЕООД се 

отнася за изземване на наносни отложения от прилежащите земи на язовир Копринка, от 

участък с площ 190 дка, разположен в близост до опашката на язовира в землището на с. 

Долно Сахране, общ. Павел баня. Общият обем на наличните наносни отложения в 

заявения участък е приблизително 590 000 м3, като се предвижда годишно да се добиват 

17 000 м3, а средно-месечния добив да бъде 1 416 м3. Наносните отложения, които ще се 

изземват, представляват чакъл и пясък и ще се използват като строителни материали. 

Основните процеси, които ще се осъществяват са описани подробно в т. II.3 по-долу. 

Добитите наносни отложения ще се извозват до площадката на дружеството, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.39.726, м. „Търнически ливади“, 

землище на гр. Казанлък, общ. Казанлък, област Стара Загора, където ще се сортират в 

сортировъчна инсталация. В посоченият имот функционира производствена база за 

строителни материали, конструкции и изделия. 

При осъществяване на предвидените дейности ще се използва съществуваща 

транспортна инфраструктура, като до участъка има съществуващ коларски път, по който 

ще се извозва добития материал. Транспортна схема за извозване на иззетия материал е 

представена в Приложение № 1. След приключване на процедурата по реда на глава шеста 

от Закона за опазване на околната среда за инвестиционното предложение ще бъдат 

предприети действия за одобряване на предложената схема от Община Павел Баня. Не се 

предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа или 

транспортна инфраструктура. 

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

Инвестиционното предложение няма връзка с други одобрени или съществуващи 

дейности. 

Съгласно информацията, предоставена от Басейнова дирекция „Западнобеломорски 

район“ (БДИБР) в писмо с изх. № ПУ-01-336(1)/16.04.2021 г., в БДИБР няма данни за 

съществуващи и разрешени към момента въздействия от характера на инвестиционното 

предложение за водно тяло с код BG3TU900L047. 
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Предвид горното няма вероятност от кумулиране с други съществуващи и/или 

одобрени инвестиционни предложения. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

Инвестиционното предложение по същество е за използване на природен ресурс – 

наносни отложения в прилежащите земи на язовир Копринка. Общият обем на наличните 

наносни отложения в заявения участък е приблизително 590 000 м3, като площта му е 190 

дка. При проектен годишен добив от 17 000м3, средно месечно ще се добиват 1 416 м3. 

При осъществяване на дейностите по изземване и преработка (сортиране) на 

наносните отложения не е необходима вода за промишлени нужди, тъй като 

сортировъчната инсталация работи при сух режим на работа. При сухо и ветровито време 

ще се извършва оросяване на пътищата за достъп и местата, на които се извършват 

изкопните дейности, с цел ограничаване на праховите емисии в атмосферния въздух. За 

целта ще се използва водоноска, като зареждането ѝ с вода ще се извършва от външен 

доставчик. За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода. 

Инвестиционното предложение не е свързано с добив или експлоатация на друг вид 

природни ресурси. 

 

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

С инвестиционното предложение не се предвижда извършване на строителни 

дейности. 

Най-горният слой, който ще се отстранява преди изземването на наносните 

отложения ще бъде реализиран като търговски продукт за обратен насип. 

Единствения вид отпадък, който ще се генерира при изземването на наносните 

отложения са битови отпадъци от персонала, които ще се събират и извозват от 

сметосъбиращата фирма, обслужваща община Павел баня. 

Техниката, която ще се използва за осъществяване на предвидените дейности, ще се 

обслужва на специализирани площадки, извън разглеждания участък от язовира, поради 

което не се очаква генериране на отпадъци. 

При осъществяване на дейността няма да се генерират промишлени отпадъчни води. 

Сортировъчната инсталация работи при сух режим на работа. 

За нуждите на персонала ще бъдат поставени химически тоалетни. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Изземването на наносни отложения от прилежащите земи на язовир Копринка ще се 

извърша по класически технологии, без прилагане на пробивно-взривни работи, като не се 

предвижда използване или съхранение на опасни или приоритетни химични вещества и 

смеси. Намеренията на възложителя са инвестиционното предложение да бъде реализирано 

при спазване на най-високи съвременни екологични стандарти и с минимален отпечатък 

върху околната среда. При осъществяване на дейността няма да се генерират емисии на 

замърсители във водите, както и значителни нива на шум и вибрации. Въздействието върху 

атмосферния въздух ще бъде локално и временно. Поради това не се очаква замърсяване на 

околната среда в района. Информация за очакваното въздействие върху компонентите на 

околната среда и човешкото здраве се съдържа в раздел IV на настоящата информация. 

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

При реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват или 

съхраняват опасни химични вещества или смеси, включени в обхвата на Приложение № 3 
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към Закона за опазване на околната среда, поради което не съществува риск от големи 

аварии и/или бедствия. 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби 

на Закона за здравето 

В близост до избрания участък за изземване на наносни отложения няма детски и 

учебни заведения, санаториуми, зони за отдих, паркове, курортни зони и туристически 

обекти, както и санитарно-охранителни зони на източници за питейно-битово 

водоснабдяване и минерални води. Реализацията на инвестиционното предложение не е 

свързана с пряко или косвено въздействие върху води, предназначени за питейно-битови 

нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за 

използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди. 

Най-близкото населено място до територията на участъка е с. Долно Сахране, 

община Павел баня, разположено на около 1,6 ÷ 1,7 км. 

Режима на работа на обекта ще бъде едносменен през дневната (светлата) част на 

денонощието, при продължителност на работната смяна от 8 часа, при 5 дневна работна 

седмица. 

При осъществяване на изземването на инертните материали, товаренето и 

транспортирането им, ще се генерират газово-прахови емисии, шум и вибрации, чието 

въздействие ще бъде с ограничен териториален обхват и ще е локализирано в и около 

разглеждания участък. Предвид значителното отстояние между него и населеното място 

(повече от 1,6 км), по време на дейностите не се очакват наднормени нива на шум и 

вибрации в жилищни и обществени сгради и урбанизирани територии. 

От дейностите, предвидени с настоящото инвестиционно предложение ще бъдат 

засегнати предимно работещите в рамките на обекта.  

При осъществяването на инвестиционното предложение не се генерират 

йонизиращи и нейонизиращи лъчения, както и отделяне на химични и биологични 

замърсители в околната среда. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Участъкът, от който е предвидено да се изземват наносните отложения се намира в 

землището на с. Долно Сахране, община Павел баня и е разположен на около 1,6 ÷ 1,7 км 

югоизточно от с. Долно Сахране и на около 2,5 ÷ 2,8 км североизточно от с. Виден. Град 

Павел баня се намира на около 4,5 ÷ 5 км югозападно, а гр. Казанлък на 10 ÷ 11 км, източно 

от заявения участък.  
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Фигура 1 Местоположение на участъка 

 
Координати на проектната площ са дадени в Таблица 1. 

 

Таблица № 1 Координатен регистър на проектни гранични точки 

Координатен регистър на проектни гранични точки на участъка за изземване на 

наносни отложения 

Координатна система 1970  

№ X Y 

1 9403684.54 4655717.14 

2 9404258.95 4656327.31 

3 9404317.53 4656099.32 

4 9404305.02 4655872.43 

5 9404066.74 4655785.30 

6 9403925.54 4655557.49 

 

Добитите наносни отложения ще се извозват до площадката на дружеството, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.39.726, м. „Търнически ливади“, 

землище на гр. Казанлък, общ. Казанлък, област Стара Загора, където ще се сортират в 

сортировъчна инсталация. До посочената площадка добитите материали ще се извозват по 
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съществуващи пътища, поради което не се налага изграждане на нова пътна 

инфраструктура. 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни 

вещества от приложение № 3 към ЗООС. 

Изземването на суровината (пясък и чакъл) ще се извърши в следната 

последователност: 

 Отстраняване на най-горния слой (с приблизителна дебелина 10 см), 

представляващ заглинен пясък или силно песъчлива глина с булдозер; 

 Изземване на наносните отложения, което ще се извършва директно с 

еднокофов багер по циклично-поточна схема на разработване (Приложение № 

2) и натоварване на автосамосвал. Предвижда се от разглеждания участък да се 

добиват до 17000 м3/г. инертни материали, като средно месечно ще се изземват 

около 1416 м3. Предполагаемата дълбочина на изкопа при добива ще е до 5 

метра, в зависимост от мощността на полезния пласт. При осъществяване на 

дейностите не се предвижда прилагане на пробивно-взривни или взривни 

дейности; 

 Транспорт на иззетия материал до мобилна сортировъчна инсталация, която 

ще бъде разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.39.726, землище 

на гр. Казанлък, общ. Казанлък, област Стара Загора. В посочения имот е 

разположена производствената площадка на „БРИГАДА МИНЕРАЛ“ ЕООД за 

строителни материали, конструкции и изделия. Площадката е с изградена 

инфраструктура (транспортен достъп, водопроводна и канализационна мрежа, 

електроснабдяване), като не се предвижда промяна на същата или изграждане 

на нова такава; 

 Преработка на наносните отложения в сортировъчната инсталация, в която ще 

се отстраняват глинестите фракции и ще се извършва сортиране на 

материалите. Сортировъчната инсталация ще работи при сух режим на работа 

и ще бъде с капацитет за преработка на 70 т/час инертни материали. Към нея 

наносните отложения ще се подават чрез челен товарач. 

По време на експлоатацията не се предвижда изграждане на съоръжения за 

съхраняване на опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС. 

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

При осъществяване на предвидените дейности ще се използва съществуваща 

транспортна инфраструктура, като до участъка има съществуващ коларски път, по който 

ще се извозва добития материал. Транспортна схема за извозване на иззетия материал е 

представена в Приложение № 1. След одобряване на инвестиционното предложение ще 

бъдат предприети действия за одобряване на предложената схема от Община Павел Баня. 

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа или 

транспортна инфраструктура. 

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите 

на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Осъществяването на инвестиционното предложение ще започне след издаване на 

разрешително от министъра на околната среда и водите по реда на Закона за водите за 

ползване на повърхностен воден обект за изземването на наносни отложения от 

прилежащите земи на язовир Копринка (включен в списъка на комплексните и значими 

язовири, даден в Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите). Намеренията на 

дружеството са да заяви издаване на разрешително по Закона за водите за изземване на 
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наносни отложения веднага след приключване на процедурите по реда на глава шеста от 

Закона за опазване на околната среда, т.е. в периода на сега действащия План за 

управление на речния басейн 2016 – 2021 г. Тъй като съгласно чл. 57, ал. 3 от Закона за 

водите разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се 

издават за срок не по-дълъг от срока на действащия към датата на издаване на 

разрешителното план за управление на речния басейн, при налични наносни отложения, 

годни за изземване от разглеждания участък след изтичане на срока на действие на 

разрешителното, дружеството ще подаде заявление за издаване на разрешително и след 

приемане на новия ПУРБ 2022 – 2027 г., при същите параметри на инвестиционното 

предложение, описани в настоящата информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

Дейностите ще се осъществяват на три етапа – подготовка за експлоатация, 

експлоатационен период и ликвидация и рекултивация на обекта. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

За реализацията на инвестиционното предложение не се налага и не се предвижда 

строителство на нови сгради и съоръжения. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

С реализацията на инвестиционното предложение ще се осигури възможност за 

изземване на налични наносни отложения от динамичните запаси на язовир Копринка. 

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи от 

Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, 

подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

На фигура 1 по-горе е показано аерофото изображение, показващо местоположението 

на разглеждания участък. Като приложение към настоящата информация е представена 

топографска карта на района, както и транспортна схема за извозване на иззетите наносни 

отложения. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение е свързано с изземване на наносни отложения от 

прилежащите земи на язовир Копринка. Засегнатата площ представлява територия, заета 

от води и водни обекти и е с начин на трайно ползване „Язовир“. 

Реализацията на настоящото инвестиционно предложение няма да повлияе на 

земеползването. 

 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, 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 и др.; 

Национална екологична мрежа. 

Повърхностно водно тяло „Язовир Копринка“ с код BG3TU900L047, от което е 

предвидено да се изземват наносните отложения, попада в чувствителна зона „водосбор на 

р. Тунджа“ с код BGCSARI12, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона 

за водите. 

Инвестиционното предложение не попада в зони за защита на водите, съгласно чл. 

119а, ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за водите. 
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Разглежданият участък се намира извън определените райони със значителен 

потенциален риск от наводнения в Източнобеломорски район и зоните, които могат да 

бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при 

сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите. 

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, по смисъла на Закона 

за защитените територии. Територията на участъка, от който ще се изземват наносни 

отложения, не попада в границите защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие. Най-близо разположената зона е BG0000261 „Язовир Копринка“ за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с 

Решение № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/ 2007 г.). 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 

жилищно строителство). 

Не се предвиждат. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

За изземването на наносни отложения от прилежащите земи на язовир Копринка 

(включен в списъка на комплексните и значими язовири, даден в Приложение № 1 към чл. 

13, т. 1 от Закона за водите) е необходимо издаване на разрешително от министъра на 

околната среда и водите по реда на Закона за водите. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

1. Съществуващо и одобрено земеползване; 

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в прилежащите земи на язовир 

Копринка. Реализацията му няма да окаже въздействие върху земеползването в района. 

 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия; 

Районът на участъка е разположен в близост до опашката на яз.„Копринка”, на 134 ÷ 

201 м южно от северната граница на язовирното езеро, образувано при максимална кота на 

завиряване 391,00 м. Повърхностното водно тяло е определено като силномодифицирано в 

умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. 

 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда; 

Не се засягат. 

 

4. Планински и горски райони; 

Не се засягат 

 

5. Защитени със закон територии; 

Не се засягат. 

 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие – защитени зони от мрежата „Натура 
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2000”. Най-близо разположената зона е BG0000261 „Язовир Копринка“ за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

 

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Не се засягат. 

 

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи 

на здравна защита. 

Не се засягат. Най-близо разположените обекти, подлежащи на здравна защита са 

жилищните сгради с. Долно Сахране, отстоящи на около 1,6 ÷ 1,7 км разглеждания участък. 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като 

се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

Въздействие върху населението и човешкото здраве 

Шум 

Нивата на шума, излъчван от основно използваните машини варират в доста широки 

граници: багер – 80 – 98 dBA, челен товарач – 83 – 97 dBA, булдозер – 97 – 105 dBA, 

товарни автомобили – 80 – 90 dBA. 

Транспортът за извозване на готовата продукция ще бъде с много малък брой курсове 

и няма да формира поток. Шумовото въздействие в околната среда ще бъде от шумовата 

емисия на отделния преминаващ автомобил. При скорост на движение около 50 км/ч, 

максималното ниво на излъчвания шум ще е около 90 dBA. Поради ниската скорост на 

движение на товарните коли, извозващи добитата суровина (15 – 20 км/ч), максималното 

ниво на излъчвания шум значително намалява и ще бъде в граници 72-76 dBA, на 7,5 м от 

оста на движение. 

Участъкът, от който ще се извършва добива е разположен на около 1,6 ÷ 1,7 км 

югоизточно от с. Долно Сахране. Поради това шумуво въздействие върху населението няма 

да има. 

 

Вибрации 

Използваната техника при реализацията на инвестиционното предложение не е 

източник на вибрации в околната среда. Вибрациите при работа с определени машини 

засягат работещите с тях и са фактор на работната среда. 

 

Нейонизиращи лъчения и радиацонна обстановка 

Предвид характера на инвестиционното предложение липсват всякакви основания за 

въздействия от източници на нейонизиращи, йонизиращи лъчения, електромагнитни и 

радиационни лъчения при реализацията му. Такива няма и в близост до разглеждания 

участък. В този смисъл не се очаква повишаване на фона от нейонизиращи лъчения, 

свързано с реализацията на инвестиционното предложение. Не се очаква и негативно 

въздействие върху здравето на работещите и населението от околните населени места. 

Въздействие върху материалните активи 

Не се очаква.  

Въздействие върху културното наследство 

В близост до избрания участък няма територии за опазване на културното наследство, 

поради което въздействие върху обекти и паметници на културата не се очаква. 
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Въздействие върху атмосферния въздух 

Въздействие върху атмосферния въздух при осъществяване на инвестиционното 

предложение се очаква вследствие генериране на прах при снемане и депониране на 

наносните отложения и газови емисии от ДВГ на използваната техника. Основните 

очаквани емисии в атмосферния въздух са ФПЧ10, ФПЧ2,5, СО, NOx, SO2. Максималната 

концентрация на емисиите от посечените източници ще бъдат в границите на работния 

участък, като извън рамките му, в т.ч. и в най-близкото населено място няма да се 

превишават средногодишните норми за опазване на човешкото здраве. 

Въздействие върху повърхностни и подземни водни обекти 

Съгласно становище с изх. № ПУ-01-336(1)/16.04.2021 г. на директора на БДИБР, 

предвидените дейности с инвестиционното предложение няма да окажат негативно 

въздействие върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро 

състояние и постигане целите за зоните за защита на водите. 

Въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта 

С реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати или 

уредени почвите в района, земните недра и ландшафта. 

Въздействие върху климата 

Въздействие по отношение на климата при реализацията на инвестиционното 

предложение не се очаква. Промените в климата са в резултат на комплексни 

продължителни процеси, отдалечени във времето и пространството и които силно зависят 

както от развитието на съвременната геоложка епоха (планетарни причини), така и от 

слънчевата активност, т.е. те са факт, вследствие на глобални процеси с големи 

териториални мащаби както в Северното, така и в Южното полукълбо. Климатичните 

промени се отразяват най-вече на режима на температурата на въздуха и на валежите, както 

и на промяната на сезоните. 

Както количеството на емисиите, вследствие на реализацията на инвестиционното 

предложение, така и пространствения мащаб на източниците с емисии са с подмрежов 

ефект за пространствените мащаби на изменение на климата и нямат принос към такова 

въздействие. 

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии 

Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени зони 

за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна или за опазване на 

дивите птици. Поради това пряко увреждане или унищожаване на природни местообитания, 

безпокойство на защитени видове, прекъсване на биокоридорни връзки или други 

въздействия не се очакват. 

Изземването ще се осъществява над котата на моментното водно ниво на язовира, 

като то няма да се осъществява под вода. Поради това въздействие върху ихтиофауната в 

язовира няма да има. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Най-близо разположената защитена зона BG0000261 „Язовир Копринка“ за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна е разположена на повече от 0,5 км 

от границите на избрания участък. Поради това пряко увреждане или унищожаване на 

природни местообитания при реализацията на настоящото инвестиционно предложение не 

се очаква. 
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3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 
Инвестиционното предложение не е свързано със съхранение и употреба на опасни 

химични вещества и смеси. Поради това същото не е свързано с риск от големи аварии или 

бедствия. Основните рискове произтичат от неспазване на изискванията за безопасност при 

работа. 

В близост няма предприятия/съоръжения, класифицирани с висок или нисък рисков 

потенциал. Поради това не може да се очаква кумулативно въздействие при евентуална 

аварийна ситуация. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

Въздействието върху компонентите на околната среда, описано в т. IV.1. може да се 

определи като локално (в рамките на работния участък), пряко, незначително, краткотрайно 

и временно (по време на добива). 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).  

Пространствения обхват на въздействието се ограничават в рамките на участъка за 

изземване на инертни материали (190 дка). Не се очаква въздействие върху най-близо 

разположеното населено място – с. Долно Сахране. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Вероятността от проява на значително въздействие, изразяващо се в наднормено 

замърсяване на околната среда е изключително ниска и е свързана с възникване на 

авариини ситуации. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Въздействията върху компонентите на околната среда ще настъпят с началото на 

предвидените дейности, като продължителността им ще съвпада с продължителността на 

експлоатация на участъка, което ще бъде определено с разрешителното за водоползване. 

С прекратяване на дейностите по добив въздействията ще бъдат прекратени. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 
Съгласно информацията, предоставена от БДИБР в писмо с изх. № ПУ-01-

336(1)/16.04.2021 г., в БДИБР няма данни за съществуващи и разрешени към момента 

въздействия от характера на инвестиционното предложение за водно тяло с код 

BG3TU900L047. Поради това комбиниране на въздействията не се очаква. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

При спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

управление на отпадъците, Закона за водите, подзаконовите нормативни актове по 

прилагането им и правилата за здраве и безопасност при работа, въздействията върху 

околната среди и човешкото здраве при реализацията на инвестиционното предложение ще 

бъдат сведени до минимум. 
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10. Трансграничен характер на въздействието. 

Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение не се 

очаква трансгранично въздействие върху околната среда. 

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 
За предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателните въздействия 

върху околната среда и човешкото здраве е необходимо в инвестиционното предложение 

да се включат следните мерки: 

 Двигателите на използваната кариерна техника и самосвали да бъдат най-

малко ЕВРО-4; 

 Да не се извършва техническа поддръжка или ремонтни дейности на 

използваната техника в чашата на язовир Копринка; 

 През топлите и сухи периоди насипищата и местата за товарене и разтоварване 

да се навлажняват, доколкото това не пречи на последващата обработка на 

материалите и не влошава качествата им; 

 При транспортиране на добитата суровина да се покрива с платнища 

транспортирания материал; 

 При случайни аварийни разливи на масла и нефтопродукти да се организира 

бързото им и ефективно събиране заедно със замърсената почва или събиране 

с дървесни трици или памучни парцали.  

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

В съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 

ОВОС, възложителя е обявил инвестиционното си предложение, чрез поставяне на обяви 

на сградата на пощенската станция и кметството в с. Долно Сахране. До настоящия момент 

в дружеството не са постъпвали писмени или устни становища, мнения, въпроси и 

препоръки към инвестиционното предложение. 

 

Приложение: 

1. Транспортна схема за извозване на иззетите наносни отложения. 

2. Схема за добив на пясък и чакъл от наносни отложения в терен – част от 

заливаемата ивица на язовир Копринка. 

3. Топографска карта на района 

4. Доказателства за осигурен достъп до информацията за инвестиционното 

предложение. 

5. Оптичен носител (CD) включващ електронен вариант на подаваните документи 


