
Представено от „АРТЕСКОС“ АД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Актуализация на цялостния работен проект за добив и първична преработка на 
латитоандезити от находище „Чуките” – кариера Гарваново за периода от 
02.12.2018 г. до 02.12.2033 г.“ 
 

Във връзка с представено от „АРТЕСКОС“ АД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Актуализация на цялостния работен проект за добив и първична 
преработка на латитоандезити от находище „Чуките” – кариера Гарваново за периода 
от 02.12.2018 г. до 02.12.2033 г.“ и извършена проверка относно допустимостта на ИП 
спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните 
басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район по реда на чл. 4а от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - 
Хасково информира за следното: 

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

Инвестиционното предложение е за продължаване добива в концесия „Чуките“ 
за срок от петнадесет години от 02.12.2018 г. до 02.12.2033 г. Министерството на 
енергетиката, съгласно клаузите на концесионния договор, на допълнителното 
споразумение и на Закона за подземните богатства, разрешава удължаването на срока 
за пълното изземване на полезното изкопаемо в дълбочина, което е заложено в 
Цялостния работен проект за периода от 02.12.1998 г. до 02.12.2018 г., одобрен с 
Решение № 4–2/2003 г. по оценка на въздействието върху околната среда на 
директора на РИОСВ - Хасково. 

По ред причини и обстоятелства, пълното изземване на утвърдените запаси не 
се осъществява в периода от 02.12.1998 г. до 02.12.2018 г. С актуализацията на стария 
цялостен проект, дружеството ще изпълнява целите на проекта от 2002 г., през 
периода от 02.12.2018 г. до 02.12.2033 г. 

Новото инвестиционно предложение включва цялата концесионна площ (151105 
м2), еднаква по форма и размери с находище „Чуките“. То граничи с терени, които са 
запустели общински пасища с рядка храстова растителност, наблюдават се и 
множество стари кариерни гнезда. 

Координатен регистър на концесионна площ (находище „Чуките”) 
Координатна система 1970 г. 

№ X Y 

15 4581742.500 9418352.000 

16 4581722.300 9418446.000 

17 4581603.800 9418529.000 

18 4581471.500 9418502.500 

19 4581233.500 9418520.500 

7 4581169.500 9418416.000 

8 4581166.700 9418335.000 

1 4581246.000 9418233.000 

23 4581288.000 9418277.800 

22 4581335.170 9418282.837 

21 4581414.460 9418246.563 

12 4581457.500 9418229.300 

20 4581513.200 9418218.500 

9 4581679.400 9418142.000 

 
През втория концесионен период, основния добив ще се извършва в 

централния и северния фланг на концесията. Това се налага защото латитоандезитите 



в тях са базалтоидни. Те се характеризират с високи физико-механични показатели, 
отговарящи на евростандартите за пътни настилки, асфалтови покрития, бетони и ж.п. 
настилки. В периода от 2020 г. до 2033 г., средногодишно ще бъдат добити 155400 м3 
латитоандезити, при обемно тегло 2,53 те са 393162 тона. 

Находището е разкрито с вътрешна капитална траншея до хоризонт 235. 
Устроен е временен път за извоз на добитата суровина с автосамосвали.  

Добивът до момента е воден на хоризонти от 235 до 255, и на този етап не е 
достигнато дъното и крайните граници на запасите. Това дава възможност да се 
продължи развитието на минните работи в и около разкритата част на кариерата, при 
което ще се постигне максимална икономическа ефективност и минимално 
нарушаване компонентите на околната среда. 

Разкриването на запасите ще става с вътрешна траншея, прокарана в 
източната част на находището по неработния борд от хор. 235. 

Условията на залягане на полезното изкопаемо, неговата дебелина, ъгълът и 
посоката на западане на вулканитите, характера на вместващите скални образувания 
и разломи, обосновават разработване на находището като “открит кариерен способ”. 
Прилага се транспортна система на разработване с използване на пробивно - взривни 
работи. Изземването е валово с директно товарене на взривената суровина от забоя. 

Транспортирането на суровината до трошачно ситовата инсталация се 
осъществява с автосамосвали. Изсипването на суровината в приемния бункер може да 
става директно от автосамосвала или посредством претоварване с челен товарач от 
временното депо на площадката до приемния бункер. 

Добитата суровина се троши и сепарира в изградено стационарно ТСИ. 
Съгласно становище с изх. № ПУ-01-557 (1)/28.07.2020 г. на Басейнова 

дирекция „Източнобеломорски район” (БД ИБР, копие на което прилагаме за 
съобразяване при представяне на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за 
ОВОС), инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 
постигане на целите на околната среда, при спазване на поставените условия в 
становището. От становището на БД ИБР става ясно, че така заявеното инвестиционно 
предложение (ИП) за „Актуализация на цялостния работен проект за добив и първична 
преработка на латитоандезити от находище „Чуките” – кариера Гарваново за периода 
от 02.12.2018 г. до 02.12.2033 г.“ има вероятност да окаже въздействие върху водните 
екосистеми. 

Във връзка с гореизложеното за така заявеното инвестиционно предложение 
следва да бъде проведена процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно чл. 
93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, като обект попадащ в обхвата на т. 2, буква „а“ от Приложение 
№ 2 на ЗООС, поради следните мотиви: 

1. До находище „Чуките“ – кариера Гарваново, в землището на с. Гарваново, общ. 
Хасково има водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. 

2. Подземно водно тяло BG3G0000PgN026 – Карстови води – Чирпан – 
Димитровград, в рамките на което попада находище „Чуките“ – кариера Гарваново, 
съгласно Раздел III от ПУРБ на ИБР е обявено за питейно подземно водно тяло, по 
смисъла на чл. 119, ал. 1, т. 1, вр. ал. 4, т. 1 от Закона за водите. 

3. Също така вероятно населените места се водоснабдяват и от водовземни 
съоръжения (извори), за които БД ИБР няма налична информация и експлоатацията на 
инвестиционното предложение може да окаже въздействие върху подземните води в 
района на находище находище „Чуките“ – кариера Гарваново, в землището на с. 
Гарваново, общ. Хасково. 

На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с 
решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

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

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на 



защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в 
обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на природните 
местообитания, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007 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 11.09.2007 г., 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 Закона за биологичното разнообразие.   

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитената зона ще се извърши на етап 
информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. 

 
Копие на писмото е изпратено до Община Хасково, кметство село Гарваново, 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и Министерство на енергетиката 

 
 
 
 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 14.08.2020 г./ 


