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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 

 

 

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/  

(приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., 

бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 

11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в 

сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 67 

от 23 август 2019 г.) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение (ИП): 

 „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землищата на с. Дъбравите и 

с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител:  „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД 

 

 

Приемаме представеното уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 

95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба 

за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви 

уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Настоящото инвестиционното предложение предвижда добив на скални материали– 

мрамори и мраморизирани варовици от находище „Чешмата”, разположено в землищата на 

с. Дъбравите и с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик. Запасите и ресурсите от 

мрамори и мраморизирани варовици са утвърдени от специализирана експертна комисия с 

протокол № НБ-22/01.08.2014 г. 

Контура на запасите на находище „Чешмата“ оформя площ в размер на 106.8 дка. 

За площта на находище „Чешмата“ са обособени два участъка в специализираната 

карта с външния контур на запасите на находището, както следва: 

Участък 1 с площ от 83.1 дка и  

вероятни запаси, категория 122 – 2 266 789 куб. м. 

предварително установени ресурси, категория 322 – 866 557 куб. м. 

откривка – 53 342 куб. м. 

Участък 2 с площ от 23.7 дка и  

вероятни запаси, категория 122 – 1 010 054 куб. м. 
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предварително установени ресурси, категория 322 – 196 850 куб. м. 

откривка – 34 458 куб. м. 

При извършване на съпоставка с одобрената карта на възстановената собственост за 

землището на с. Дъбравите се констатира съществуването на действащ газопровод в 

северната част на площта на контура на запасите на находището. След консултации с 

Министерството на енергетиката за статута на съоръжението и размера на задължителните 

сервитутни ивици за газопровода се налага преизчисляване на запасите.  

Във тази връзка предмета на настоящето инвестиционното предложение добив на 

скални материали от находище „Чешмата“ ще бъде само в участък 1 с площ 83.1 дка. 

 вероятни запаси, категория 122 – 2 266 789 куб. м.; 

 предварително установени ресурси, категория 322 – 866 557 куб. м.; 

 откривка – 53 342 куб. м. 

Предвижда се годишен добив на мрамори и мраморизирани варовици от находище 

„Чешмата“ – Участък 1 общо в размер на 64 705 куб. м. и срок на концесията 35 години.  

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за подземните богатства  (ЗПБ), концесионната 

площ включва площта, покриваща находището за добив в Участък 1 и всички площи, 

необходими за осъществяването на дейността по концесията. Конфигурацията на 

предлаганата концесионна площ е съобразена с ъгъла на генералния борд на кариерата 

(около 40°) и долната граница на запасите от полезното изкопаемо. 

Така предложената концесионна площ е с размер 110,5 дка и е ограничена от 6 

гранични точки с координати в координатно система 1971г., както следва: 

 

№ на 

точката 

Координати по Х [m] Координати по Y [m] 

9 4550753,748 8556772,363 

10 4550713,923 8556747,679 

11 4550489,310 8557110,071 

12 4550599,948 8557244,480 

13 4550638,475 8557253,212 

14 4550892,398 8557135,707 

 

При изготвената координатна сходка с действащите карти на възстановената 

собственост върху земеделски земи в землищата на с. Дъбравите и с .Менекьово, общ. 

Белово площта на находището за добив на скални материали Участък 1 и предложението за 

концесионна площ по координати попадат изцяло в землището на с. Дъбравите, общ. Белово. 

Разработен е краен контур на кариерата при следните конструктивни параметри: 

 Височина на работните стъпала – 15,0 м; 

 Ъгъл на откоса на работните стъпала – 75°; 

 Широчина на бермата в краен контур – 10,0 м; 

 Генерален ъгъл на борда на кариерата - 75°; 

 Дъно на кариерата на ниво 360 м. 

Ще се прилага класическа технология за открит добив на работни стъпала отгоре 

надолу и временно насипище за разкривка. Изземването на скалната маса ще се извърши по 

циклична технология и използването на пробивно-взривни работи. Съгласно приложената 

информация, взривяването ще се извършва с намалено количество взрив и предвид 

посочената годишна производителност ще се извършва 3-4 пъти годишно. 
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При разрушаването на скалният масив ще се използва методът на сондажните заряди, 

които ще бъдат взривени по „Nonel“ технология, позволяваща намаляване до минимум на 

количеството взривно вещество, взривявано в една степен на закъснение. 

Взривното вещество, което ще се използва при извършване на взривните работи ще 

бъде грубодисперсиран амонит марки „ГДА 70/30Г“ и „ГДА 65/35Г“ или „Динолит“. За 

осигуряване на минимален разлет и компактност на купа взривена скална маса, взривната 

мрежа ще бъде свързана и взривена с клиновиден или трапецовиден подкоп. Взривните 

работи ще се извършват от специализирана фирма. На територията на находището няма да 

има складове за взривно вещество, то ще бъде доставяно от фирмата. 

Структурата на комплексната механизация ще се състои от багерно-автомобилен 

комплекс, булдозерно насипище и мобилна трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ). 

Разкривните работи в кариерата за разработване на находище „Чешмата“ ще се 

състоят в зачистване на терена при подготвяне на сондажните полета. Ще се извършват с 

универсален булдозер „Komatsu D-375-3A“. Разкривката ще се складира на временно депо, 

извън границите на активната кариерна дейност, но в рамките на концесионната площ. 

Преработката на добитата суровина ще се извършва ТСИ, която ще бъде разположена 

в северозападната част на концесионната площ. Ще се състои от мобилна роторна трошачна 

машина и тридекова мобилна пресевна инсталация, задвижвани от собствени дизелови 

двигатели. 

Готовата продукция, във вид на трошени каменни фракции, ще се депонира в открити 

депа (конуси) около ТСИ, от където посредством челен товарач ще се натоварва на 

транспортни средства за експедиция. 

Спомагателни операции 

Поддържане на вътрешни пътища – движението на транспортните средства ще става 

по бермите на работните стъпала и по естествен терен в границите на концесионната площ. 

Обща дължина на вътрешните пътища ще бъде средно 2,0 – 4,0 км с широчина на пътното 

платно 6 м. 

Поддържане и ремонт на механизацията – основните ремонти ще се извършват в 

специализирани сервизи. 

Битово обслужване на персонала – на специално подравнена площадка ще се 

разположат фургони за работниците, будка за пазачите, фургон столова, както и малък склад 

за консумативи и химическа тоалетна. 

Отводняване – оттичането на атмосферните валежи ще става по повърхността на 

терена и кариерните стъпала. 

При разработването на находището не се предвижда изграждане на нови пътища, 

газопровод, водопровод и канализация. За пиене вода ще се доставя бутилирана, а за 

хигиенни нужди ще се доставя с цистерна. 

Находището отстои по въздушна линия в посока югозапад на около 1200 м от гр. 

Белово, в посока югоизток до с. Дъбравите и в посока изток – с. Мененкьово.  

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се 

съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с 

отпадъци.  

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

2, буква „а“ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от 

него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен 

орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 

9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 
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извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ 

бр. 73/2007 г. и посл. изменения.). 

Концесионната площ, съгласно посочените в уведомлението координати, не попада в 

границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

Границите на концесионната площ отстоят на не по-малко от 9 м от границите на 

защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с 

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

ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за 

управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана 

за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР): 

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, 

т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-89 (14)/23.12.2020 г. и наш вх. № ПД-01-76-

(46)/23.12.2020 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда 

и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на дадените в 

становището условия.  

Според представената информация (координати на концесионната площ „Чешмата“, 

Участък 1, землище на с. Дъбравите, общ. Белово), ИП попада в рамките на подземно водно 

тяло BG3G00000Pt044 – Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив. 

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 

3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите 

включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

 Мястото на реализация на ИП попада в границите на водосбора на повърхностно 

водно тяло (ПВТ) с код ВGЗМА790R157 „Река Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 

13 - К1(ГК1)”. ИП не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, 

включени в раздел 3, точка 5.1 и 5.2 от ПУРБ на ИБР.  ИП попада в чувствителна зона по чл. 

119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в раздел 3 на ПУРБ на ИБР. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения в ИБР. Югозападно на границите на площадката е разположен повърхностен 

воден обект с №24414122000 и НТП „дерета“, общинска публична собственост. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в 

ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под 

заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от ЗВ. 

 Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-76-(46)/11.01.2021 г. 

 Копие от указателното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община 

Белово, БД ИБР гр. Пловдив, кмета на с. Дъбравите и кмета на с. Мененкьово. 

 

 
ПД                                                               
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