
Представено от „ВИА 2000“ ООД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Добив на подземни богатства строителни материали андезитобазалти от 
находище „Чешлия”, разположено в землищата на с. Груево и гр. Момчилград, 
община Момчилград, област Кърджали 
 

Във връзка с представено от „ВИА 2000“ ООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Добив на подземни богатства строителни материали 
андезитобазалти от находище „Чешлия”, разположено в землищата на с. Груево и гр. 
Момчилград, община Момчилград, област Кърджали и на основание чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

С инвестиционното предложение се предвижда добив на подземни богатства – 
строителни материали андезитобазалти от находище „Чешлия“. Възложителят има 
сключен Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства за 
обща площ на концесията 132.80 дка за срок от 35 години. В концесионната площ са 
включени находище „Чешлия“ с площ 84.971 дка, както и допълнителни площи, 
необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива – напр. 
временно насипище за откривка, временно депо за хумусни маси, ТСИ и вътрешно-
кариерни пътища. Разглежданата площ от 0,133 км2 /132,8 дка/ има формата на 
неправилен многоъгълник с координати на граничните точки (координатната система 
1970), както следва: 

 

No 

КООРДИНАТНА СИСТЕМА - 70г. 

Y X 

1 9414777.85 4536822.82 
2 9414759.83 4536993.90 
3 9414579.65 4537014.91 
4 9414444.11 4536905.44 
5 9414453.60 4536631.92 
6 9414492.99 4536425.86 
7 9414637.92 4536565.74 
8 9414710.77 4536664.24 

 
 
Предвижда се средно годишен добив от 100 000 куб.м и срок на експлоатация -  

35 години. 
На първия етап от разработването на кариерата са предвидени за използване 

32 318 м2 от площта в т.ч. съществуваща кариера 25 751 м2, пътища 2 449 м2 и  
залесена площ 4 118 м2.  

В хода на експлоатацията ще се извършва поетапно разкриване на нови площи 
върху съответните геоложки блокове. Преобладаващата част от скалите в находището 
са окачествени като “здрави”, което е предпоставка за необходимостта от 
предварителна подготовка на масива чрез раздробяване с пробивно-взривни работи 
(ПВР). Само в повърхностната зона на находището, където се намира почвено-земен 
слой, е възможна директна зачистка без употребата на ПВР. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 



Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно 
разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното 
предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също се включат в изискващата се 
оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2 
от ЗООС. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 
Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост на ИП спрямо 
режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-
372/21.06.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив 
(копие, на което прилагаме за сведение и съобразяване), ИП е допустимо от гледна 
точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на 
определени условия. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената 
справка се установи, че концесионната площ с посочените координати и имоти, в които 
ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени 
зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположени са 
защитени зони BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните 
местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. и 
BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-766/28.10.2018 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 101 /2008 г./ 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 
за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 
на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и 
доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР.  

 

Копие на писмото е изпратено до община Момчилград, кметство село Груево, 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и Министерство на енергетиката 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 27.06.2018 г./ 


