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1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): 

име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща. 

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен 

идентификационен номер на юридическото лице 

 

“БРИГАДА“ ЕООД,  
със седалище: гр. Павел баня, п.к. 6155, община Павел баня, област Стара Загора,  

ул. Братан № 24. 

 

ЕИК: 123738419. 

 

2. Пълен пощенски адрес: гр. Павел баня, п.к. 6155, община Павел баня, област Стара Загора, ул. 

Братан № 24. 

 

Адрес на обекта на инвестиционното намерение:  Находище на строителни материали „Сепеджик“ 

– землища на гр. Павел баня и с. Виден, Община Павел баня, област Стара Загора, ЕКАТТЕ: гр. Павел 

баня -  55021; с.Виден, общ. Павел Баня – 10954. 

 

3. Телефон, факс и e-mail: тел. 04361 2026; факс: 04361 2026; 

e-mail: brigada_pb@abv.bg 

 

4. Лице за контакти  Николай Христов Христов- Управител 

Адрес: гр. Павел баня, община Павел баня, ул. Братан № 24; тел.:  0888 406 406. 

 

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: 

Инвестиционното предложение „Добив и преработка на строителни материали от находище 

„Сепеджик” предвижда разработването на площ „Сепеджик“, в землищата на гр. Павел баня и с. 

Виден, община Павел баня, област Стара Загора като самостоятелно звено – баластриера за добив и 

първична преработка на строителни материали. Дейността е ново инвестиционно предложение в 

обхвата на Приложение № 2 на ЗООС. 

При проучването на находище „Сепеджик“са изчислени запаси от баластра за производство на 

чакъл и пясък  за бетон и пътни настилки, по състояние към 01.11.2015 г. – Таблица №1. 

 

Таблица 1. Състояние на запасите от баластра и обем на откривката в находище „Сепеджик“ 

към 01.11.2015 г. 
№ на 

блока 

Категория на запасите Площ, 

м2 

Дебелина 

на откривка, 

м 

Обем на 

откривка, 

м3 

Полезна 

дебелина, 

м 

Запаси, 

м3 

Бл.1 

Бл.2 

 

Доказани (111) 

Вероятни (122) 

 

79174,4 

24 430,6 

 

0,68 

0,68 

 

53 838,516 

612,8 

 

5,96 

5,96 

 

471 879,4 

145 606,4 

 

Всичко: 

 доказани (111) + вероятни (122) 

103605 

 

 70451,3  617 485,8 

Бл.3         Ресурси (331) 103 605,0 - - 4,74 491 087,7 

 
Изчислените запаси са разгледани и приети на заседание на СЕК при МЕ, протокол № НБ-

4/27.01.2016 г. (писмо изх. № Е-26-Б-646/30.03.2016 г. на МЕ). 

В геоложкия строеж на находище „СЕПЕДЖИК" участват Плейстоценски и Холоценски  

чакълесто-песъчливи наслаги  и различно глинести  чакълесто-песъчливи наслаги.  
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Минно-технически условия за експлоатация на находище „Сепеджик”: 

• Максимална дебелина на откривката – 1.5 м. 

• Средна дебелина на откривката – 1 м. 

• Минимална дебелина на полезното изкопаемо – 4 м. 

• Съотношение на обема на откривката към обема на полезното изкопаемо – 1: 5. 

• Необходимо количество на запасите – над 500 хил.м
3
. 

• Най-ниска кота на изчисляване на запасите – кота +383 м. 

Минно-техническите условия в находището определят предвидената в инвестиционното 

предложение система на експлоатация по открит начин, с удълбаване и непрекъснато изземване на 

полезното изкопаемо. Глинестите фракции в добития материал ще се отстраняват в трошачно-миеща 

инсталация (ТМСИ). 

Добитите материали – баластра ще бъдат насочени за производство на бетони в инсталацията, 

експлоатирана от „Бригада“ ЕООД и към други купувачи. 

Преработвателните, спомагателни и обслужващи дейности ще се извършват извън добивните 

площи, но в границите на проекто-концесионната площ.  

При проведеното геоложко проучване е оконтурена площ на запасите от строителни 

материали – баластра от 103,6 дкa, представени на Фиг. 1. В Таблица 2 са посочени координатите на 

граничните точки на запасите. 

Проектоконцесионната площ, в която освен запасите, ще се разположат и хумусното депо, 

пром-площадката и вътрешно-кариерните пътища,е определна на  179,978 дка.  

На Фиг. 2 са представени контура на проектоконцесионната площ и координатите на 

граничните точки на контура.  

Елементите на ИП са представени на Фиг.3.В север-северозападната част на проекто-

концесионната площ ще бъдат оформени почвено  депо и промишлена площадка (Фиг.3 ). На 

промишлената площадка ще бъдат разположени трошачно-миеща сортировъчна инсталация (ТМСИ), 

прилежащите й утаителни басейни-2 бр., складовете за готова продукция, трафопост и битов фургон. 

Ще бъде изградена и непропусклива септична шахта за битово-фекалните отпадъчни води. 
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Фиг. 1. Схема на контура и граничните точки  на  запасите - находище „Сепеджик”  

 

 
 

 
Таблица 2. Регистър с координати на граничните точки на запасите в 

находище „Сепеджик”, в координатна система 1970 г. 

 

№ 

 

Х (т) 

 

У (т) 

 

Z 

1 4654449.7 9400783.7 394.82 

2 4654467.4 9401059.8 394.45 

3 4654316.4 9401193.7 394.5 

4 4654282.2 9401198.9 394.7 

5 4654184.5 9401120.6 394.85 

6 4654132.5 9400913.5 395.2 

7 4654121.9 9400852.8 395.58 

8 4654344.1 9400796.6 395.08 

 

Площ на запасите –  103,6 дкa  
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Фиг.2. Схема на контура и граничните точки  на  проекто-концесонната площ с техните 

координати - находище „Сепеджик”  

 

 

 

Проекто-концесионна площ - 179,978 дка. 
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Фиг.3. Схема на проекто-концесионната площ с показани елементи на ИП 

 

 

 

Технологични процеси 

Технологичната схема на добива и преработката включва:  

• Откривни работи 

Откривните работи ще включват изземване на първия хоризонт от хумусен слой –незамърсена 

почва  в района на баластриерата, вътрешен път и  промишлената площадка. С багер ще се отстрани 

откривен почвен слой от 0,7м., който ще се транспортира до почвено депо/насипище в северната част 

на проектоконцесионната площ. Насипището ще има капацитет 66 500 м
3
, височина 2,5 м, 

разположено на площ от 27000 м
2
. Почвите  ще се съхраняват съгласно изискванията на Наредба №26 

и ще се използват изцяло за рекултавационни дейности.  

План с посочени елементи на инв. предложение е представен на Фиг.3 по-горе. 

• Добивни работи 

Видът на полезното изкопаемо и минно-техническите условия показват, че най - подходящ 

начин на разработване е откритият добив. Минните работи в баластриера “Сепеджик” ще се водят  

чрез циклично - поточна технологична схема на разработване.  

Добиването на полезното изкопаемо (баластра) от масива ще се извършва директно чрез 

еднокофов багер обратна лопата. Взривни работи не се предвиждат.  
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Общо за находището са оконтурени три блока, запасите на които са изчислени до кота 383 м. 

(доказани вероятни запаси и ресурси).В процеса на добивните работи ще бъдят погасени доказаните и 

вероятни запаси, които са с полезна дебелина 5,96 м. 

Добивните работи в първия хоризонт ще се развият в дълбочина от кота на находището 395 м. 

Балтийска височинна  система до 393 м и ще достигнат нивото на водата. 

Вторият хоризонт ще е със средна дебелина 5м и след изземването му ще се достигне 

долнището на запасите. Хоризонтът ще се погасява изцяло под вода с еднокофов хидравличен багер с 

удължена стрела.  

  Контурът на формирания в резултат на добива котлован е проектиран на отстояние 7м. от 

геоложката граница и ще има приблизителна площ от 95 000 м
2
. За ъгъл на откоса на стъпалата се 

предвижда ъгълът на естествения откос, който приблизително е равен на 45°. Широчината  на 

неработните стъпала -7 м. 

 От забоя в баластриерата добития материал ще се отправя за преработка в инсталация, 

разположена на изградена промишлена площадка в северо-западната част на проекто-концесионната 

площ. 

Транспортирането на добития материал от  забоя на багера до площадката на ТМСИ ще се 

извършва с автосамосвали.  

• Преработвателен процес – трошачно –миеща сортировъчна инсталация (ТМСИ) 

В приемния бункер на преработвателната мощност материалът ще се подава посредством 

челен товарач. В инсталацията ще бъдат отстранявани глинестите фракции и ще се извършва 

сортиране на материалите. 

Водата, обслужваща ТМСИ, ще бъде оборотна. Ще бъдат изградени два резервоара –утаители, 

които ще работят периодично. Отвежданите от съоръжението води ще постъпват в едния утайник за 

утаяване на глинестите фракции. Избистрените води посредством помпи ще се връщат в инсталацията. 

Следа запълване на първия утайник, водите ще се насочвата към втория. Първият ще бъде 

осушаван и почистван с багер, като утаеният материал от глина и пясъци ще бъдат реализирани като 

търговски продукт. 

Насипище за минни отпадъци (финните песъчливо-глинести фракции от почистването на 

утайниците) не се предвижда, те ще бъдат реализирани като търговски продукт. 

В рамките н  промишлената площадка с площ от 16 000м
2 

ще се разположат складовете за 

готова продукция, административно-битов фургон, септична непропусклива шахта за битово-фекални 

води, склад ГСМ.  

 

Преработените материали ще бъдат окачествявани  по следните нормативни документи: 

БДС EN 13242:2004+А1-Скален материал за несвързани и хидравлично свързани материали за 

използване в строителни съоръжения и пътно строителство  

БДС EN 13043:2005-Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни 

писти и  други транспортни площи   

БДС EN12620:2002+А1:2008/НА - материал добавъчен  за бетон и строителни разтвори. 
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• Рекултивация 

За целите на рекултивационните работи се предвижда съхранение на незамърсени почви на 

специализирано депо съгласно изискванията на Наредба №26.  

При отработването на запасите в баластриерата ще се формира водно огледало. Техническата 

рекултивация ще включва откосиране и оформяне на стъпълъта на бреговете. Билогичната 

рекултивация ще се изрази в разполагане на почвените материали върху стъпалата и брега, и 

засаждане на треви и храсти. Ще се оформи рекреационна зона. 

Предвид факта, че гр. Павел баня е утвърден балнеологичен курорт със значително посещение, 

след приключване на дейността обектът ще се развива като водна площ за отдих и спорт, еветнтуално 

и за риборазвъждане и риболов. 

• Управление на минните отпадъци 

 За управлението на минните отпадъци е изготвен предварителен План, който е съобразен с 

изискванията на чл.22 д, ал. 2 от Закона за подземните богатства и чл. 5 ал.1 от Наредба за 

специфичните изисквания за управление на минните отпадъци.  

 Съгласно Плана, в рамките на проекто концесионната площ ще се формира насипище за 

депониране на незамърсени почви. Други съоръжения за минни отпадъци не се предвиждат. 

 На база свойствата на депонираните материали – незамърсени почви и характеристиките на 

насипището, то е характеризирано като съоръжение за съхранение на минни отпадъци – категория „Б”. 

 След приключване на рекултивацията на кариерата, всички материали от насипището ще са 

изчерпани и съоръжение за минни отпадъци няма да съществува. 

•  Капацитет 

Предвидени запаси за погасяване в находище „Сепеджик“ възлизат на 552 200 м
3
 (1 032 614 т), 

при среден годишен добив от  16 733 м
3
 (31 290 т), дневна производителност - 76м

3
 (142 т). 

• Обслужващ персонал 

Предвижда се на обекта да работят 8 човека. 

• Режим на работа  

В баластриерата се предвижда да се работи в една смяна  при 5 дни в седмицата целогодишно,  

220 работни дни годишно. През останалото време се осигурява охрана на обекта. 

 

 

а) (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) местоположение на 

инвестиционното предложение - област и община, землище, номер на имота; 

  

Площта на находище „Сепеджик“ се разполага в Задбалканската котловина, в „Розовата 

долина“, между градовете Калофер и Казанлнък и в близост до язовир „Копринка“. 

Проектоконцесионната площ отстои на 1.8 км североизточно от гр. Павел баня и на 1.8 км 

северозападно от с. Виден, община Павел баня, област Стара загора (Фиг. 4). В близост до площта, на 

около 4 км, преминава първокласен път София – Бургас, както и Подбалканската жп линия. 
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Проектноконцесионната площ се намира в надзаливната тераса северно от р.Тунджа. Теренът е 

равнинен.  

Районът на находището е с преходно-континентален климат със средна годишна температура 

около 10.8°С.  Лятото е доста топло, но не много горещо, освежавано от планинско-долинния вятър, 

близостта до водния басейн язовир Копринка и залесените склонове на Средна гора. Зимата е умерено 

студена, но не се чувства осезателно, поради слабата ветровитост. Пролетта настъпва към средата на 

март, а топлата и слънчева есен продължава докъм средата на ноември. В 

Валежите са високи - около 740 мм средногодишно, а снежната покривка е непродължителна - 

около 25 дни годишно. Облачността и относителната влажност на въздуха са умерено изразени, 

мъгливостта е слаба - около 22 дни средногодишно, а продължителността на слънчевото греене е 

твърде голяма - над 2200 часа средногодишно. 

Посоката на ветровете е от северозапад, юг и югоизток.  

 

Фиг. 4. Местоположение на ИП 

 

 

Имотите в обхвата на проектоконцесионна площ „Сепеджик“ са част от землищата на гр. 

Павел баня и с. Виден, Община Павел баня, област Стара Загора, ЕКАТТЕ: гр. Павел баня -  55021; 

с.Виден, общ. Павел Баня – 10954. 

Терените на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии и  в защитени зони по смисъла на Закона за защитените зони (Приложение №3 - 

писмо изх. № НСЗП-183/01.07.2015 г. на МОСВ). На юг находището граничи със зона от екологичната 

мрежа Натура 2000  - ЗЗ „Р. Тунджа 1“ с код  BG 0000192 за  опазване на природните местообитания – 

Фиг. 4. 
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ИП не засяга санитарно – охранителни зони около съоръжения за ПБВ на населението и на 

извори на минерални води. В обхвата му няма собствени водоизточници – кладенци.  

Не се засягат обекти на културното наследство. 

Не се очаква трансгранично въздействие.   

 Не се налага ползване на допълнителни площи извън проекто концесионната площ, както по 

време на строителството, така и по време на експлоатацията. 

Дейността на възложителя на инвестиционното предложение ще започне след получаване на 

търговско откритие за находището, сключване на концесионен договор за неговата експлоатация и 

изкупуване или наемане на имотите в обхвата на инвестиционното предложение. 

Имотите в обхвата на проектоконцесионна площ „Сепеджик“ са част от землищата на гр. 

Павел баня и с. Виден, Община Павел баня, област Стара Загора, ЕКАТТЕ: гр. Павел баня -  55021; 

с.Виден, общ. Павел Баня – 10954. 

Списък и план с имотите, които частично или изцяло ще бъдат засегнати от проекто-

концесионна площ „Сепеджик“ са представени съответно в Таблица 3 и на Фиг.5.  

 

Табл.3.  Списък на засегнати имоти (изцяло или частично) в рамките на проектоконцесионна 

площ „Сепеджик“ 

Землище Имот 

Начин на трайно 

ползване 

Площ на 

имота кв.м. Собственост 

Площ на 

сечение 

(дка) 

с.Виден 0.139 Полски път 779,22 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 0,78 

  0.140 Полски път 13986,12 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 2,14 

  23.13 

Индивидуално 

застрояване 8041,46 "БРИГАДА" ЕООД 8,03 

 23.15     

  23.17 Нива 4754,91 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ 4,76 

  23.18 Нива 6000,72 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГАНЕВ 6,00 

  23.19 Нива 5824,5 МАРИЯ ВАСИЛЕВА МАНДОВА 5,83 

  23.24 Нива 7732,81 НИКОЛАЙ НЕДЕВ КОЛЕВ 7,73 

        АНЕТА НЕДЕВА КОЛЕВА   

        АНТОАНЕТА НЕДЕВА РУСЕВА   

  23.26 Нива 1700,1 ЕТ "СЛАВИ-МЛАДЕН ДЕМИРОВ" 1,70 

  23.27 Нива 4413,51 АНТОН ХРИСТОВ НИНОВ 4,41 

  23.32 Нива 3410,79 ВАСИЛА ЙОРДАНОВА КАРЧАНОВА 3,41 

  25.1 Нива 3357,54 "ВИС-2" ЕООД 3,36 

  25.2 Нива 3584,39 ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ШИШКОВ 3,58 

  25.3 Нива 2368,07 ДЕЧО ИВАНОВ ДЕЧЕВ 2,37 

  25.4 Нива 4583,49 "ВИС-2" ЕООД 4,58 

  25.6 Нива 4781,35 "ВИС-2" ЕООД 4,69 

  25.7 Нива 7004,13 "ВИС-2" ЕООД 6,97 

  25.8 Нива 7268,3 "ВИС-2" ЕООД 7,27 

  25.9 Нива 9213,39 "ВИС-2" ЕООД 9,21 

  25.10 Нива 6509,67 "ВИС-2" ЕООД 6,50 

  25.11 Нива 6762,39 НИКОЛА ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ 6,76 



Възложител:„Бригада” ЕООД, гр. Павел баня 

 

11 

  25.12 Нива 5295,38 "ВИС-2" ЕООД 5,30 

  25.13 Нива 5587,86 АНТОН ТОДОРОВ КЮМЮРДЖИЕВ 5,59 

        "ВИС-2" ЕООД   

  25.14 Нива 5997,6 "ВИС-2" ЕООД 6,00 

 25.15 Нива 5609,50 "ВИС-2" ЕООД 5,61 

  25.16 Нива 6228,93 "ВИС-2" ЕООД 6,23 

  25.17 Нива 6023,71 "ВИС-2" ЕООД 6,02 

  25.18 Нива 5964,97 "ВИС-2" ЕООД 5,97 

  25.19 Нива 6544,35 "ВИС-2" ЕООД 6,54 

  25.20 Нива 5196,64 ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ 5,20 

  25.21 Нива 1200,02 "ВИС-2" ЕООД 1,20 

  25.22 Нива 3298,1 "ВИС-2" ЕООД 3,30 

гр.Павел 

баня 61.33 Нива 7464,36 "КИВИ ПРОПЪРТИС" ООД 7,464 

  61.34 Нива 6362,09 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 6,362 

  61.35 Нива 5894,41 ТАНЧО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ 0,57 

  61.36 Нива 5663,08 КОСТА ХРИСТОВ КОСТОВ 0,675 

  61.37 Нива 5211,82 ИВАН МИТЕВ РОЙЛЕВ 0,734 

  61.38 Нива 5814,49 МИНКО ИВАНОВ КОВАЧЕВ 0,98 

  61.39 Нива 2888,41 КОНСТАНТИН ЦАНКОВ ЦАНКОВ 1,074 

  61.40 Нива 3845,18 ТАНЧО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ 1,286 

  61.41 Нива 5262,34 ВЪЛКО КОСТОВ ВЪЛКОВ 2,511 

  61.606 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 5985,35 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 1,056 

  61.609 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 1095,27 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 0,547 
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Фиг. 5.План на засегнатите частично или напълно имоти в рамките на проектоконцесионна 

площ „Сепеджик“ 

 
 

   

Видно от списъка на имотите – табл. 2 по-горе, те са частни, с преобладаващ начин на трайно 

ползване „ниви“. Част от имотите са собственост на Възложителя. 

 Дейността на възложителя на инвестиционното предложение ще започне след получаване на 

търговско откритие за находището, сключване на концесионен договор за неговата експлоатация и 

изкупуване или наемане на имотите в обхвата на инвестиционното предложение. 

 Ще бъде сменено предназначението на земите. 

 Не се налага ползване на допълнителни площи извън проекто концесионния контур на 

находището. 

 

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение; 

Възложителя има намерение да кандидатства за максималния период за отдаване на концесия 

за добив на строителни материали от нах. „Сепеджик“- 35г. Съгласно инвестиционното предложение, 

разработването на находището ще се осъществи в три етапа: 

 Строителство на баластриерата -  1г. В този етап ще се извърши първоначалното 

разкриване на запасите, изграждане на необходимите съоръжения и комуникации, оборудване на 

промишлената площадка и доставка на основното технологично оборудване. 
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 Експлоатация на баластриерата - 33г. Този етап е с най-голяма продължителност и през 

него ще се осъществи добивът и преработката на подземното богатство. 

 Рекултивация и ликвидация на баластриерата – 1г. В този етап ще се ликвидира 

производствената площадка. Технически ще се рекултивират чрез скосяване бреговете на 

баластриерата. Билогичната рекултивация ще включи затревявяне и захрастяване. 

 

в) (отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)  

 

г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, 

пътно и др. строителство; 
Инвестиционното предложение „Добив и преработка на строителни материали от находище 

„Сепеджик” предвижда разработването на площ „Сепеджик“, в землищата на гр. Павел баня и с. 

Виден, община Павел баня, област Стара Загора като самостоятелно звено – баластриера за добив и 

първична преработка на строителни материали. Дейността е ново инвестиционно предложение в 

обхвата на Приложение № 2 на ЗООС. 

 

д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК. 

 Пътна инфраструктура:  

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вътрешно-кариерни пътища за 

извозване на откривните хумусни маси до депо и добитата скална маса до ТМСИ. Ще се ползват 

предимно съществуващи селски пътища, които ще бъдат укрепени. 

Извозването на готовата продукция ще се извършва по съществуващ черен път на запад от 

проектоконцесионната площ до връзката му с РПМ. 

 Електроснабдяване 

Електроснабдяването на обекта ще се осъществи чрез отклонение от електропровод 110 кV, 

преминаващ  на ок. 1 км от площта на инвестиционното предложение. Ще се сключи договор с 

енергоснабдителното дружество за района. На площадката ще бъдат изградени необходимите 

съоръжения – трансфопост и мрежа. 

 Нови водопроводи за водоснабдяване (виж също раздел 15.3). 

Водите от утайниците, след утаяването им ще се изземват с помпа и по тръбопровод ще се 

доставят за промиване на суровината в ТМСИ. 

 Канализация за отпадъчни води 

 Битово-фекалните води от жизнената дейност на работещите (битов фургон) ще се събират в 

непропусклива изгребна шахта, която периодично ще се почиства от специализиран автомобил по 

договор с  фирма или общината. 

 Не се очаква от обектът да се отделят производствени отпадъчни води.  Водите в ТМСИ ще 

бъдат  оборотни. 

 За дъждовни и снежни води – склонов отток са предвидени охранителни канавки, таке че тези 

води да не преминават през площадката. Водите, формирани в двата утайника, ще се ползват за 

оросяване и за работата на ТМСИ. 
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Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.  

Канализационна система не се налага.  

 Телефонна връзка 

Територията на площадката е покрита от мобилните оператори. Предвижда се комуникацията 

между персонала и базата за управление да се осъществява с мобилни телефони. 

 

е) Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - 

чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, 

и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или 

необходимост от изграждане на нови 

 

 Вода         

За питейни нужди  на работещите ще се доставя бутилирана вода. 

Вода за хигиенни нужди – миене – ще се ползва мобилна цистерна, която ще се зарежда 

периодично с вода от градската мрежа по договор с „В иК“ дружеството. Водите ще се съхраняват в 

резервоар с обем 1000 литра, монтиран при битовия фургон. 

Вода за производствени нужди. Водата за оросяване на пътищата и при необходимост - на 

пром. площадката в сухи периоди ще се черпи от утаителните резервоари на ТМСИ. Водата, 

обслужваща ТМСИ, ще се движи в оборот през два утаителни резервоара.  

 Електроенергия 

Електроснабдяването ще бъде организирано от районната електропороводна мрежа чрез 

собствен трафопост, разположен в рамките на пром-площадката. Ще бъде изградено отклонение от 

електропровод- високо напрежение, преминаващ на ок. 1 км от находището. 

  Горива 

Газьол за кариерната техника ще се доставя чрез мобилна цистерна, която периодично ще 

посещева обекта. Транспортът, който ще доставя суровини, материали  и ще извозва готова 

продукция, ще се зарежда с гориво на външна бензиностация и ще се обслужва за ремонти и 

поддръжка извън площадката. 

  Суровини и материали 

По време на строителството на ТМСИ и помощните съоръжения на пром-площадката 

основните строителни материали (бетон, цимент, дървен материал, стоманени профили и ламарина, 

арматурно желязо, тръби, електроматериали и др.) ще се закупуват в количества и качество, съгласно 

проектната документация. Материалите ще се доставят с автотранспорт, който ще се зарежда на 

бензиностанции извън обекта. 

По време на експлоатацията в находище „Сепеджик” ще се използват: минерални, 

хидравлични масла за поддръжка на техниката; автомобилни гуми и резервни части за механизацията, 

използвана в баластриерата. 

При техническата ликвидация на обекта ще се използват масла за поддръжка на техниката. За 

биологичната рекултивация - посадъчен материал, тревни смески, фиданки храстова растителност. 
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 Опасни вещества  

При осъществяване на дейностите – предмет на ИП в рамките на обекта могат да бъдат 

експонирани следните опасни химични вещества и смеси: 

- дизелово гориво за минната техника. Максимално количество в рамките на обекта – 6 тона 

при зареждане на техниката от мобилна автоцистерна; 

- минерални масла за поддръжка на минната и преработвателна техника - до 0,2 тона, 

съхранявани в специализиран склад на пром площадката; 

- отпадъци от минерални масла – до 0,2 тона, съхранявани в специализиран склад на пром. 

площадката.  

 

 

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение 

За получаване на търговско откритие за добив на строителни материали от площ „Сепеджик“ е 

необходимо Решение на Директора на РИОСВ-Ст. Загора по ОВОС или по преценка необходимостат 

от ОВОС по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31а на Закона за 

биологичното разнообразие. 

Всички дейности в обхвата на настоящото инвестиционно предложение (ИП) ще се развиват в 

имоти от землищата на гр. Павел баня и с. Виден, община Павел баня. Част от имотите са собственост 

на Възложителя. Останалите ще бъдат закупени или наети от него след получаване на концесионни 

права за добив на строителни материали по реда на Закона за концесиите и Закона за подземните 

богатства.   

За земите в обхвата на концесионната площ ще бъдат предприети процедури по промяна на 

предназначението, което е в компетентността на Областна дирекция „Земеделие“ и Община Павел 

баня. 

След получаване на концесионен договор, за дейността ще бъде изработен Цялостен работен 

проект, съгласно изискванията на ЗПБ. Същият ще бъде съгласуван от Агенция пътна инфраструктура 

и Министерството на енергетиката. 

 


