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I. Информация за контакт с инвеститора 

 
1. Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

 
«ВИА 2000» ООД гр. София, ЕИК 130262397 

      гр. София, жк Свобода, бл. 20А, вх. Б, ап. 44  
2. Пълен пощенски адрес:  
 

1309 София, община Столична, ул. Враня № 68, ет. 2 ап.12 
 

 
3. Телефон, факс и е-mail. 

 
тел: 0888 215219 факс: 02/931 9736, e-mail: office@via2000.eu 

 
4. Лице за контакти 

 
Веселин Стоянов, тел: 0888 215219 
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II. Характеристика на инвестиционното предложение 
1. Резюме на предложението 
1.1. Съществуващо положение 
На основание Разрешение № 96 от 11.06.2009 г. и договора от 21.06.2009 г. между 

МРРБ и “ВИА” 2000 ООД са извършени необходимия обем геолого-проучвателни работи, с 
цел добив на подземни богатства – строителни материали в площ “Чешлия” , в землищата на 
с. Груево и гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали. Изготвен е геоложки 
доклад и са утвърдени запаси от строителни материали – 2 353 295 м3 

 „ВИА 2000” ООД възнамерява, след получаване на удостоверение за търговско 
откритие, да кандидатства за пряко предоставяне на концесия за добив пред МРРБ по реда на 
Закона за подземните богатства (ЗПБ). Инвестиционното предложение включва разработване 
на кариера за добив на строителни материали със средна годишна производителност 100 000 
м3 и тяхната преработка на място в мобилна трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ).  

1.2. Описание на инвестиционното предложение 
Във връзка с очакваното нарастване на потребности от качествени инертни строителни 

материали в района на гр. Кърджали след преодоляване на кризата в строителния сектор, 
„ВИА 2000” ООД възнамерява да увеличи капацитета на производствените мощности за 
тяхното задоволяване чрез изграждане на нова кариера със съвременна технология за добив и 
преработка на качествени строителни материали.  

Добивните работи ще се извършват чрез класически взривен способ, а преработката на 
суровината – посредством мобилна ТСИ, разположена в непосредствена близост до 
добивните забои на кариерата. 

Използването на съвременна механизация за добив и преработка ще позволи по-
пълноценно оползотворяване на добитата суровина, намаляване количеството на 
технологичните отпадъци и намаляване на шумовото натоварване на околната среда в 
сравнение с други подобни обекти, работещи с остаряло оборудване.  

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 
Очакваното оживление в икономиката и възстановяване активността в строителния 

отрасъл през 2013 г. ще доведе до рязко увеличаване на потребностите от инертни строителни 
материали за бетон и пътни настилки. 

Разработването на участък „Чешлия” от находище „Чешлия” ще осигурява 
реализацията на най-благоприятни условия за задоволяване на потребителското търсене на 
този вид строителни материали на територията на гр. Кърджали и региона. 

Ситуирането и обособяването на обекта в силно индустриализиран район ще осигури 
благоприятни условия за упражняване на дейностите без да се засягат ценни екосистеми и 
защитени територии. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности; 

Реализацията на инвестиционното предложение корелира с плана за земеразделяне на 
община Момчилград доколкото са предвидени дейности, свързани с промяна на 
предназначението на земи в бъдещия концесионен контур. 
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Инвестиционното предложение няма да наложи промяна или да засегне други 
одобрени с план дейности.  

Транспортът на суровината и готовата продукция ще се извършва по съществуващи 
черни пътища, които за нуждите на кариерата ще бъдат стабилизирани и разширени на места. 
Не се предвижда захранване на обекта с ел. енергия, питейна и промишлена вода или 
свързването му с канализационната мрежа в района.  

4. Подробна информация за разгледани алтернативи 
При разработването на инвестиционното предложение са разгледани различни 

алтернативи за технологията и параметрите на технологичното оборудване и е избрана 
технологична схема и вид механизация, отговарящи на най-добрите производствени практики 
за този вид дейност.  

Реализирането на „нулев вариант” в случая не би довело до намаляване на 
въздействията върху околната среда, тъй като необходимите за строителството инертни 
материали ще се доставят от друг, по-отдалечен обект, което би станало причина за 
увеличаване на въздействията върху средата и допълнително натоварване на транспортната 
инфраструктура от транспортните средства.  

5. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за 
временни дейности по време на строителството 

Площта попада в Източно – Родопската подобласт от Рило – Родопската област. 
Характеризира се с меки, загладени форми на релефа, с надморска височина в границите 
400÷700 м.  

Бъдещата концесионна площ на находище Чешлия обхваща територия от 0,133 км2 , 
намираща се в едноименната местност. До нея се стига по черен път около 0,4 км. отклонение 
на асфалтов път, свързващ гр. Кърджали с гр. Момчилград. Най–близките населени места са 
селата Груево и Върхари. Площта е разположена на около 2 км. северно от Момчилград.  

Таблица 1 

No X [m] Y [m] 
1 4536822,82 9414777,85 
2 4536993,90 9414759,83 
3 4537014,91 9414579,65 
4 4536905,44 9414444,11 
5 4536631,92 9414453,60 
6 4536425,86 9414492,99 
7 4536565,74 9414637,92 
8 4536664,24 9414710,77 

 

Съгласно чл. 37, ал. 1 ЗПБ, концесионната площ включва площта, покриваща 
находището и всички площи, необходими за осъществяването на дейността по концесията. За 
пълноценното оползотворяване на утвърдените геоложки запаси, а също така и с цел, 
осигуряване на технологично необходимите терени за експлоатация на находището, се 
предлага освен площта на находището, в концесионната площ да се включат и следните 
площи: 

• За външни насипища на технологични отпадъци от добива и преработката; 
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• За разполагане на промишлена площадка, пътни връзки и обслужващи дейности; 

• Ивица със средна широчина 25 м. около външния контур на геоложките запаси – 
за оформяне на откосите и предпазен сервитут около бордовете на кариерата; 

. 

Координатите на граничните точки на находището са както следва: 

         Таблица 2 

№ на 
точката Координати по Х (м) Координати по Y (м) 

1 4536971,6 9414533,8 
2 4537012,3 9414579,6 
3 4536991,7 9414758,5 
4 4536824,2 9414775,2 
5 4536664,2 9414710,8 
6 4536522,4 9414589,5 
7 4536560,5 9414519,6 
8 4536718,1 9414551,9 
9 4536820,4 9414564,4 

 

 

 

 

6. Описание на основните процеси, капацитет. 
А. Добивни операции и режим на работа 
Технологията за разработване на находище „Чешлия” е обвързана с минно-геоложките 

и минно-техническите условия на залягане и начинът на разкриване на суровината. Въз 
основа на това, на кариерния участък ще се прилага класическа технология за открит добив на 
работни стъпала отгоре надолу и външно насипище за разкривка. Изземването на 
базалтоандезитите ще се извърши по циклична технология и използването на пробивно-
взривни работи. Структурата на комплексната механизация се състои от багерно-автомобилен 
комплекс, булдозерно насипище и мобилна трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ). 

Находището ще се разработва за период от 35 години като се предвижда през този 
период да бъдат добити 2 353 296 m3 плътна скална маса. Запасите ще бъдат подготвени за 
изземване и товарене след извършване на пробивно-взривни работи. Натоварената минна 
маса ще се транспортира с автосамосвали до мобилна трошачно-сортировъчната инсталация 
на територията на кариерата. Разкривката, представляваща почвени материали  ще се изземва 
с универсален булдозер и ще се складира на временно депо, извън границите на контура на 
запасите, но в рамките на концесионната площ. Депонираните почвени материали ще бъдат 
използвани впоследствие при рекултивационните мероприятия. 

Минно-техническите условия за експлоатация на находището са благоприятни за 
открит добив при почти целогодишен режим на работа с изключение на 40 – 60 дни през 
зимния период. Особеностите на релефа осигуряват лесен и удобен достъп до работните 
хоризонти на кариерата. Теренът е хълмист с денивелация в рамките на находището от 
порядъка на 100 m. Черни пътища свързват концесионната площ с пътната мрежа и 
осигуряват самостоятелен подход до всички работни хоризонти на кариерата. 
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Контурът на кариерата е обусловен от: 

 Минно-техническите условия на кариерата; 

 Спазване на експлоатационните условия – направленията на работните фронтове и 
забои с цел максимално извличане на суровината; 

 Минимални по обем допълнителни разкривно-разрезни траншеи. 

В резултат на извършените детайлни проучвания в находище „Чешлия”, са оконтурени 
и изчислени 2 353 296 m3 запаси от базалтоандезити за строителни материали.  

Като се отчетат и очакваните 5% загуби при експлоатацията, общо през жизнения 
цикъл на кариерата се очаква да бъдат добити около 2 235 631 м3.  

На кариерния участък се предвижда режим на работа: 

- общ брой на работните дни в годината – 205; 

- брой на работните дни за планови ремонти – 20; 

- работни дни в седмицата – 5; 

- работни смени в денонощието – 1; 

- продължителност на работната смяна – 8 часа. 

Производителността на кариерата по плътна минна маса е: 

 годишна производителност – 100000 m3; 

 месечна производителност  - 10000 m3; 

 дневна (сменна) производителност – 476 m3 

Провеждането на пробивно-взривните работи на територията на концесионната площ 
на находището е най-важният технологичен процес при добивните работи. При 
разрушаването на скалния 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. Методът се състои в извършване 
на следните дейности: 

 Пробиване на сондажите; 

 Изготвяне и поставяне на междинни детонатори; 

 Зареждане на сондажите с взривно вещество; 

 Монтиране и свързване на взривната мрежа; 

 Взривяване на взривната мрежа; 

 Оглед на взривното поле; 

За осигуряване на производителната и ефективна работа на изкопно-товарната 
механизация, взривните работи трябва да осигурят максимална степен на раздробяване на 
материала и минимални количества на негабаритните късове. Взривното вещество, което ще 
се използва при извършване на взривните работи, съгласно инвестиционното предложение, 
ще бъде грубодисперсен амонит марки „ГДА 70/30ВТ” . За осигуряване на минимален разлет 
и компактност на купа взривена скална маса, взривната мрежа ще бъде свързана и взривена с 
клиновиден или трапецовиден подкоп. За всяко конкретно взривяване ще се изготвя отделен  
паспорт на пробивно-взривни работи и най-вече за частите от кариерното поле с по-високи 
или по-ниски коти с оглед придържането към нивата на отделните хоризонти. 
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Разкривните работи в кариерата за разработване на находище „Чешлия” се състоят в 
зачистване на терена при подготвяне на сондажните полета. Те ще се извършват с булдозер 
като разкривката е със средна дебелина около 0.4 m. 

Б. Транспортни работи 
Транспортирането на масата от метаморфозирани базлтоиди ще се осъществява с 

автосамосвали. 

В. Преработка на суровината 
Преработката на добитата суровина ще се извършва в трошачно-сортировъчната 

инсталация, която е мобилен тип и е възможно да се монтира в непосредствена близост до 
забоя до взривното поле. Това предполага нейното изтегляне при следващото взривяване. С 
оглед намаляване на транспортните и съпътстващите ги други разходи, инсталацията ще се 
стабилизира последователно на няколко площадки. След стабилизацията й се прави рампа за 
директно изсипване на материала. Материалът се пресява и се отделя фракция  в зависимост 
от нуждите на потребителите и търсенето на пазара.На трошачната инсталация могат да се 
произвеждат различни фракции в зависимост от търсенето на пазара. 

Готовата продукция, във вид на трошени каменни фракции, ще се депонира в открити 
депа (конуси) около ТСИ. Тяхното местоположение ще се променя през срока на концесията, 
съобразно местоположението на добивните забои, в близост до които се ситуира и мобилната 
ТСИ. 

Г. Рекултивация на кариерата 
Ще бъде разработен проект за поетапна рекултивация, който ще бъде съобразен с 

последователността на добива. 

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 
Дейността по инвестиционното предложение не налага промяна на съществуващата 

пътна инфраструктура. При добива и преработката на полезното изкопаемо, както и по време 
на изпълнение на предвидените строително-монтажни работи, ще се ползват съществуващите 
временни и постоянни пътища. Съществуващите черни пътища, по които ще става транспорта 
на суровината, разкривката и готовата продукция ще се чакълират и след преустановяване на 
дейността ще се рекултивират. 

  

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 
фазите за закриване, възстановяване и последващо използване 

В развитието на кариерата и нейната експлоатация през концесионния срок се 
предвиждат три етапа: 

 Първият етап обхваща период от 1 година като през него се предвижда да се 
извърши въвеждането на кариерата в експлоатация и достигането на проектния 
капацитет на производството. През него ще се извърши проектиране, смяна 
предназначението на част от земите и първоначалното разкриване на запасите.  

 Вторият етап е с продължителност 32 години като през него се води регулярен добив 
от находището в съответствие с утвърдения цялостен проект за експлоатация. През 
този етап ще се извършва и поетапна рекултивация на освободените от добивната 
дейност терени. 
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 Третият етап е с продължителност 2 години. През него ще приключи добива на 
суровината и ще се изпълнят предвидените по проект работи за окончателна 
рекултивация на нарушените терени и освобождаване на концесионната площ.  

През срока на експлоатацията ще бъдат предвидени всички необходими мерки за 
ограничаване въздействието върху околната среда, а именно: 

- Оросяване пътищата на транспортните средства през сухите периоди; 

-  Събиране на генерираните битови и производствени отпадъци и предаването им на 
специализирани организации за оползотворяване и депониране; 

- Събиране на хумусния почвен материал и депонирането му на отделно депо с цел 
последващо използване за рекултивация на нарушени терени; 

9. Предлагани методи за строителство 
Инвестиционното намерение на „ВИА 2000” ООД не предвижда извършването на 

масивно строителство – технологичното оборудване ще бъде разположено на открита 
площадка без стоманобетонни фундаментни плочи. 

Отработването на находището ще се извършва по класически способ. Той изисква 
използването на традиционна строителна техника – сонди, багери, булдозери, челни товарачи 
и автосамосвали. Реализацията на обекта предвижда извършването на определени видове 
работи: 

9.1. Подготвителни работи – те обхващат следните мероприятия: стабилизиране на 
външно кариерен път, направа на насип (там където се налага), по който ще преминава 
кариерния път, изграждане на минимален работен фронт, който ще обезпечи първоначалния 
проектен капацитет. 

9.2. Разкривни работи – изземане на разкривката с цел създаване на подготвени запаси 
за експлоатация 

9.3. Добив – Добивът ще се извършва последователно на работни хоризонти отгоре 
надолу, по цялата дебелина на проучените запаси от базалтоандезити с използване на 
пробивно-взривни работи и багер с обратна лопата.Иззетата от багера суровина ще се подава 
в приемния бункер на мобилната ТСИ за трошене и пресяване на фракции. Готовата 
продукция ще се товари с челен товарач на самосвали за експедиране към клиентите.  

9.4. Рекултивация – След приключване на добивните работи, нарушените терени ще 
бъдат възстановени чрез предварителна подготовка за създаване на почвено плодородие 
(техническа рекултивация) и засаждане на подходящи за района треви, дървета и храсти, 
съгласно предварително разработен проект.  

Проектът ще бъде реализиран етапно. Предвиждат се  съгласувателни процедури по 
време на проектиране и строителство и пускане в действие на обекта. 

10. Природни ресурси, предвидени за ползване по време на строителството и 
експлоатацията 

 Основните природни ресурси, суровини и материали, които ще бъдат 
използвани при реализиране на инвестиционното предложение за експлоатацията на 
находище „Чешлия”  са: 

 Вода за питейни нужди на работниците и служителите – трапезна или минерална 
вода; 

 Вода за битовите нужди на работниците и за оросяване на кариерните пътища – 
доставяна на обекта в цистерни и водоноски. За целта ще бъде сключен договор с 
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някое от производствените предприятия в района, притежаващо собствен 
водоизточник; 

 Дизелово гориво за превозните средства и използваните машини и съоръжения. 

 Ежегодно добиване на базалотандезити– 100000 m3/г; 

 Взривно вещество при добива на подземното богатство. 

Други природни ресурси  материали при експлоатацията на находището няма да се 
използват или ако се използват, ще бъдат в незначителни количества. Обектът няма да се 
електрифицира.   

11. Отпадъци, които се очаква  да се генерират 
При реализиране на инвестиционното предложение и добив на строителни материали 

от находище “Чешлия” се очаква да бъдат генерирани следните видове отпадъци: смесени 
битови отпадъци, отпадъци от разкривни материали при извършване на добивните работи 
(минни отпадъци). Опаковките от взривните вещества ще бъдат събирани от фирмата, която 
ще извършва взривяването. Тя ще ги изнася извън находището и ще се грижи за тяхното 
правилно третиране. 

По време на експлоатация на находището ще бъде осигурена химическа тоалетна чрез 
договор за доставка и експлоатация със специализирана фирма. 

Отработени моторни масла, отработени хидравлични масла, бракувани акумулаторни 
батерии, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества ще се 
събират на обособени за целта площадки за временно съхранение на отпадъци, отговарящи на 
изискванията на нормативната уредба. 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда 

При експлоатацията на находище „Чешлия” - ще извършва дейностите по 
инвестиционното предложение съгласно изискванията за опазване на околната среда, 
регламентирани в Закона за подземните богатства, Закона за опазване на околната среда и 
подзаконовите нормативни актове.  

Добивът на подземни богатства, ликвидацията и консервацията на минните обекти, 
задължително започват и се провеждат въз основа на цялостен и годишни работни проекти, 
съгласувани с МИЕТ.  

През време на експлоатацията на находище „Чешлия” ще бъдат осигурени: 
- Методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие върху 

околната среда и земните недра; 

- Разработване и спазване на специален технологичен регламент за оразмеряване на 
пробивно-взривните работи така, че да не се допусне отрицателно сеизмично или друго 
въздействие върху съществуващите сгради и елементи на техническата инфраструктура в 
района.  

- Спазване на изискванията за събиране, депониране и съхранение на почвените 
материали, производствените и битовите  отпадъци; 

- Възстановяване (рекултивация) на нарушените терени, както по време на добивните 
работи, така и след тяхното приключване;  

- Мерки за гарантиране безопасността и здравето на работещите.  

При организацията и в процеса на изпълнение на инвестиционното предложение ще се 
изпълнява комплекс от превантивни мероприятия за опазване на околната среда включващ: 
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Мерки за намаляване замърсяването на атмосферата 
Във връзка с намаляване на въздействието от производствената дейност на кариерата 

върху атмосферния въздух в района се предвижда: 

- Да се използва подходяща ефективна технология на взривяване, с намалено отделяне 
на токсични газове; 

- Преди началото на експлоатацията на кариерата ще се проведат наблюдения за 
установяване концентрацията на вредни вещества в съседните населени места след 
извършване на взривяване . 

- Чрез сключване на договор с лицензирана лаборатория ще се осигури мониторингово 
измерване на ЕВВ и прах след взривявания с оглед оценка на здравния риск за работещите и 
за населението от най-близките населени места.  

- Взривните работи да се провеждат при благоприятна посока на вятъра от кариерата в 
посока извън населените места. 

-  С оглед намаляване на съдържанието на прах във въздуха, при сухо време ще се 
извършва оросяване с вода периодично на пътищата и местата на извършване на товаро-
разтоварни дейности. 

Мерки за опазване на повърхностните и подземни води 
- Няма да се допуска изливане на масла и горива по земната повърхност и в близост до 

водоизточници в разработвания участък;  

- В случай на аварийно изпускане на замърсяващи вещества, инвеститорът ще поеме 
изцяло организацията и изпълнението на мерките за тяхното улавяне, обезвреждане и 
възстановяване на нанесените щети;  

- Във вътрешните правила за организация на работата, изрично ще бъде забранено 
изхвърлянето на каквито е да е отпадъци извън определените за целта места.  

Мерки за ограничаване нарушаването и замърсяването на почвите и земите 
- Минимално последователно поетапно отнемане на площи от поземления фонд с 

максимално оползотворяване на запасите от находището; 

- Недопускане нарушаване на терени извън концесионната площ; 

- Да не се допуска влияние и нарушаване на терени в граничните райони на кариерата; 

- Строго спазване на проектните терени за временните депа за разкривка; 

- На бермите от хоризонтите с приключила експлоатация ще се провежда поетапна 
рекултивация, чрез противоерозионно и укрепващо залесяване или затревяване; 

- За предотвратяване на водна ерозия ще се организира отвеждане на повърхностни 
дъждовни води извън района на кариерата, чрез канавки, които събират и отвеждат водите по 
гравитация; 

- Организиране на наблюдение на компонентите на околната среда, за своевременно 
реагиране при нарушения. 

Опазване на растителния и животинския свят 
- В цялостния и в годишните проекти ще се предвидят специални мерки за 

предотвратяване на опасността от възникване на пожари.  
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- При планирането и изпълнението на добивните работи не се предвижда прокарването 
на нови временни пътища. Ще се търсят възможности за ограничаване и свеждане до 
мининимум необходимостта от изсичане на дървета.  

- Ще се следи да няма разливи на горива и масла, а в случай на възникване на такива, 
замърсените места ще се третират с подходящи реактиви.  

Опазване на земните недра 
Опазването на земните недра по време на добивните работи ще включва:  

- Спазване на утвърдените в проектите ред за осъществяване на работите по 
разкриването и добива на подземното богатство, рекултивация и поетапно освобождаване на 
площи;  

- Недопускане извършването на строителни работи, затрудняващи експлоатацията и 
рационалното използване на запасите в бъдеще;  

- Спазване на изискванията за депониране, съхранение и последващо оползотворяване 
на материалите, добити при разкривката;  

- Спазване на утвърдения в проектите ред за консервация, ликвидация и рекултивация 
на минните изработки;  

- Осигуряване на достъп и информация за хода на добивните работи на всички 
контролни органи по опазване на околната среда и техническа безопасност. 

Опазване на археологически паметници и културното наследство 
При съгласуването на площта за проучване „Чешлия”, Министерство на културата не е 

посочило данни за регистрирани археологически паметници на културата на територията. 
Такива не са установени и при изпълнението на полевите геологопроучвателни работи на 
терена. 

Провеждането на добивните работи ще бъде извършено в съответствие с изискванията 
на ЗПКМ, като бъдат предприети следните мерки за опазване на археологическите 
паметници:   

• Всички работници и специалисти, заети с добивните работи в ще бъдат 
инструктирани за мерките и действията, които следва да предприемат в случай, че 
попаднат на археологическа находка; 

• При откриване на находки, имащи признаци на археологически паметници:  
- Незабавно ще бъде преустановена работата в обхвата на находката;  

- Ще бъдат взети необходимите мерки за нейната охрана и съхранение;  

- Ще бъдат уведомени незабавно регионалния исторически музей или общината, на 
чиято територия е находката;  

Инвеститорът ще поеме ангажимента да оказва при необходимост всякакво съдействие 
за опазване, проучване и съхраняване на Националното културно-историческо наследство, в 
т.ч. и предоставяне на техника и персонал. 

Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност  
Съгласно нормативните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд, Закона за подземните богатства и Правилника за безопасността на труда при открит 
добив на полезни изкопаеми, работните проекти за експлоатация трябва да съдържат раздел 
за здравословни и безопасни условия на труд за ангажираните работници и друг персонал.  
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В процеса на работата, инвеститорът е отговорен и ще изисква спазването на 
правилата и нормативите за здравословни и безопасни условия на труд от проектантите и 
изпълнителите на добива. За целта, още при изготвянето на работните проекти ще се 
предвидят необходимите мерки за:  

- Предотвратяване риска за живота и здравето на заетия персонал; 

- Оценка на риска, който не може да бъде предотвратен;  

- Своевременно отстраняване на възникнали аварии и породилите ги причини;  

- Провеждане на периодични инструктажи на персонала относно правилата за 
безопасна работа с използваната механизация и особеностите на всяко работно 
място;  

- Използване на индивидуални средства за защита и специално работно облекло.  

Работодателят предоставя на работниците и специалистите необходимата информация 
за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за 
отстраняването и контролирането им.  

 
 
Мерки за възстановяване на околната среда след приключване на добива 
Те се състоят в изготвянето и реализирането на проекти за рекултивация, запълване и 

зариване на нарушените участъци и възстановяване на почвено - хумусния слой с 
депонирания във временни депа материал. 

Рекултивационните мероприятия ще се изпълняват поетапно, след приключване на 
добивните и насипищни работи във всеки участък. Така се създава възможност за намаляване 
срока на негативните въздействия и предсрочно освобождаване на площи.  

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /напр. добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на ел. енергия, 
жилищно строителство и третиране на отпадъчни води/ 

Други дейности, свързани с инвестиционното предложение не се предвиждат. 

 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 
предложение 

Разрешителните, свързани с инвестиционното предложение са регламентирани със 
Закона за подземните богатства и Закона за опазване на околната среда: 

- Преценка необходимостта от извършване на ОВОС и, при необходимост - 
положително решение по доклада за ОВОС; 

- Съгласуване на ИП с всички заинтересовани министерства и организации в рамките 
на процедурата за получаване на концесия за добив на подземни богатства от 
находището; 

- Сключване на договор за концесия; 

- Одобрен цялостен проект, проект за рекултивация, план за управление на минните 
отпадъци и технически проект за първата година от експлоатацията на находището; 

- Решение за смяна предназначението на земята, необходима за започване на 
добивните операции; 
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- Разрешение за употреба на взривни вещества;  

- Разрешение за извършване на технологично-повтарящи се взривни работи. 

Съгласно Приложение 1 към Наредба № 7/92 за хигиенните изисквания за здравна 
защита на селищната среда, хигиенно-защитна зона (ХЗЗ) за „Производства на строителната 
промишленост”, „Добив по взривен начин на нерудни строителни материали„  е определена 
на 2000 м. Тя може да бъде намалена след доказване безопасността на предвидените взривни 
работи върху сградите, съоръженията и населението от близките населени места. 

Същото се отнася и за дейността на мобилната ТСИ за преработка на добитите 
варовици, ХЗЗ за която, съгласно изискванията на същата наредба, е определена на 1000 м. 
Във връзка с това се предвижда използването на съвременно оборудване, осигуряващо 
минимални прахови емисии на шум в околната среда.  

Проектите и паспортите за изпълнение на пробивно-взривинте работи ще бъдат 
съобразени с направените предписания така, че изпълнението на добивните работи да не 
оказва въздействие върху населението на разположените в близост селища.  

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 
При подготовка на територията на находището за провеждане на експлоатационните 

дейности по добив на строителни материали и тяхната първична преработка, както и при 
нормалната експлоатация на находището, ще се формират прахови замърсявания при сухо 
време както при изземването на разкривката, така и при добива на полезното изкопаемо. 
Замърсяването ще бъде локално, на малки разстояния – до 50 m от различните машини и няма 
да окаже влияние върху замърсяването в района. 

Взривявания ще се извършват не по-често от един път месечно. Опитът от 
експлоатацията на други подобни обекти показва, че при правилно оразмеряване, 
въздействието на взривните работи може да бъде ограничено в радиус не повече от 200-300 м, 
като неговото действие е краткотрайно и има локален ефект. 

Други вредни емисии, които са източник на замърсяване на околната и работната 
среда, са отработените газове на машините. Отделените газове СО, NОx, СН4, SO2 и др. От 
използваната механизация при добива и от автосамосвалите, има локален характер и няма да 
окаже съществено влияние върху замърсяването в района. С оглед намаляване на 
замърсяването на въздуха на територията на добивните работи, в инвестиционното намерение 
са предвидени съответните мерки, които се свеждат до: 

- оросяване на вътрешно кариерните пътища, особено при сухо време; 

- работа с изправни добивни машини и автосамосвали, като ежедневно се предвижда, 
преди започване на работа, преглеждане на използваните машини и при 
неизправност, своевременно отстраняване на повредите. 

Очакваните въздействия от работите в кариерата могат да се оценят като: 

- териториален обхват – влиянието се ограничава в радиус от 50 до 100 м. от крайния 
контур на кариерата. Най-близките населени места се намират на повече от 1 km от 
кариерата, извън периметъра на очакваното въздействие. При силни ветрове е 
възможно радиусът на запрашаемост да достигне до 200-300 м от крайния контур 
на кариерата. 

- Степента на въздействие е незначителна; 

- Продължителността – краткотрайна; 

- Честота – само в работни дни (в сухо време); 
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- Възможност за възстановяване – до 1 час след спиране или промяна посоката на 
вятъра. 

16. Риск от инциденти 
Рискът от инциденти е свързан с: 

- аварирала техника; 

- неспазване на изискванията на техниката за безопасност от обслужващия персонал; 

- възникване на природни бедствия или производствени аварии. 

Съгласно действащите нормативни разпоредби, към цялостния и годишните проекти 
за експлоатация на кариерите задължително се разработва План за действие при бедствия, 
аварии и катастрофи. В него подробно се разглеждат възможните аварийни ситуации, 
набелязват се мерките за тяхното предотвратяване и ликвидиране и се определят отговорните 
длъжностни лица за провеждане на предвидените аварийно-спасителни дейности. 

 
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение 
1. 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 

Концесионната площ на находище „Чешлия” обхваща територия от 0,133 км2. До нея 
се стига по черен път отклонение от асфалтов път, свързващ гр. Кърджали с гр. Момчилград. 
Площта е разположена на около 2 км от гр. Момчилград. 

Площта попада в Източно – Родопската подобласт от Рило – Родопската област по 
физико – географско райониране на Р. България. 

Характеризира се с меки , загладени форми на релефа, с надморска височина в 
границите 400÷700 м. Относителните превишения в релефа са от порядъка на 100÷200. 

В хидрографско отношение, в района главна отводнителна артирия е р. Върбица. 
Приточната система на р. Върбица има асиметрична характеристика и към площ притоците са 
къси долове и оврази със силно врязани склонове в Стръмни рид – главната морфоложка 
единица в близост до площта. 

Концесионната площ на находище Чешлия се характеризира със слаба скална 
водообилност. Високо издигнатата земеповърхностна форма и напукаността на масива го 
правят слабо или практически напълно обезводнен, което е благоприятно за бъдещата 
добивна дейност. 

Теренната повърхност е наклонена в югоизточна посока, затревена и слабо залесена. 

По климатични условия районът се отнася към Южнобългарската климатична 
подобласт на континентално – средиземноморска област. Зимата е мека, а лятото горещо. 
Средногодишната температура на въздуха е 10,80С.,  с максимум през юли – 20,60С. И 
минимум през януари – 0,80С. Годишната сума на валежите е 780 мм., а средномесечния 
максимум от 124÷137 мм. е през месеци ноември и декември, а минимумът през август – 37 
мм. Средната продължителност на снежната покривка е 90 дни. Преобладават ветрове с 
посока север – юг и северозапад – югоизток. 

Източници за замърсяване на основните компоненти на околната среда за района не 
съществуват. 
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Концесионната площ на находище Чешлия не попада в защитена на екологичната 
мрежа Натура 2000 – по директиви на ЕС за птиците и хабитатите . 

С писмо изх. № 187/03.09.2009 г. Регионалният исторически музей гр.Кърджали(на 
етап проучване) информира ВИА 2000 ООД, че площта от 132,8 дка. не засяга и не е в 
непосредствена близост до защитени природни територии. Същата не попада защитени зони 
по проект Натура 2000 и не са регистрирани паметници на културата.   

В сегашния състав на растителната покривка, заемаща терените, предмет на ИП, 
участват главно тревни видове: ливадна власатка, троскот, наведен магарешки бодил, 
същинска ливадина обикновена коприва. 

Настоящата храстова и дървесна растителност в района на обекта е оскъдна, състояща 
се от келяв габър, кедър, дъб. 

В границите на исканата концесионна площ от установените флорни видове няма 
защитени видове със Закона за биологичното разнообразие.  

Според зоогеографското райониране на България, разглежданите обекти се отнасят 
към Евросибирска фаунистична подобласт, Рило-Родопски район, в който евросибирските и 
европейските видове преобладават значително над средиземноморските. Характерни за 
района са следните видове: 

Влечуги: 

• Слепок (Angius fragilis).  

• Зелен гущер (Lacerta viridis) 

 Птици 

• Полска чучулига (Alauda arvensis).  

• Селска лястовица (Hirundo rustica).  

• Бял щъркел  

• Кукумявка (Athene noctua). 

Бозайници 
Бозайниците са представени от: 

• Таралеж (Erinaceus europaeus) 

• Обикновена сива полевка (Microtus arvalis) 

• Полска мишка (Apodemus agrarius) 
Орохидрографските, географските, климатичните и икономическите условия на 

находището създават отлични възможности за целогодишен кариерен добив на ломен камък и 
след обработката му в ТСИ, да бъде използван за пътни настилки и бетон в районите  на гр. 
Кърджали и гр.Момчилград.  

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката 
или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи 
планирани ползватели на земи 

Площта на инвестиционно предложение включва предимно земи от Държавния горски фонд – 
незалесени нископродуктивни пасища. Обработваеми земеделски земи, частна или общинска 
собственост, заемат незначителен дял.  
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Съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства, по отношение 
собствеността върху земята от концесионната площ, концесията не поражда права на 
собственост, а само дава право на Титуляра да предприеме самостоятелно необходимите 
действия за постигане на съгласие със собствениците на земя относно нейното използване. 

Чл. 74, ал (2) от ЗПБ гласи: „Предоставените разрешения за търсене и/или проучване 
или концесии за добив дават право на титуляря на разрешението или на концесионера да 
предприеме самостоятелно съответните правни и фактически действия за постигане на 
споразумение с титулярите на права на земята в предоставената площ, които го препятстват 
или затрудняват за осъществяването на дейностите по разрешението или концесията и на 
съответния договор”. 

Съгласно чл. 75, ал (1) от съшия закон, титулярят на разрешение за търсене и/или 
проучване и собственикът на земята могат да сключат договор, с който в полза на титуляря на 
разрешението се учредява вещно право на ползване върху земята за срока на разрешението и 
се определят условията, редът и обезщетението за ползването на земята. 

В случай, че не се постигне съгласие между заинтересованите страни, чл. 75, ал. (2) и 
следващите я в ЗПБ, дават право на концесионера да отнесе въпроса за разрешаване пред 
съответния орган, който в зависимост от естеството на работите, тяхната продължителност и 
въздействието им върху земните недра и околната среда може да направи искане чрез 
областния управител по местонахождението на земята до министъра на финансите и до 
министъра на регионалното развитие и благоустройството за принудително отчуждаване на 
частните имоти или на част от тях с оглед нуждите на проучването и добива на подземните 
богатства по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и след предварително 
равностойно обезщетяване. 

Въз основа на това, „ВИА 2000” ООД възнамерява да предприеме следните действия 
за осигуряване на достъп до имотите, в които се предвижда реализацията на инвестиционното 
предложение: 

• Уточняване на имотите, които ще бъдат засегнати от дейността и определяне на 
етапите за тяхното разработване; 

• Информиране на обществеността чрез съответните общински и кметски 
администрации с инвестиционните намерения на тяхна територия; 

• Установяване на преки контакти със заинтересованите ведомства, организации и 
физически лица, с цел договаряне на условията за достъп и обезщетенията за 
ползване на съответните имоти. 

Тъй като нарушени в резултат на добивните работи терени ще бъдат рекултивирани, 
след приключване на дейността, по-голямата част от нарушените земи ще бъдат възстановени 
като горски площи.  

От елементите на техническата инфраструктура, се предвижда използването на 
съществуващите пътища от републиканската и общинска пътна мрежа, които са публична 
собственост и тяхното ползване е общодостъпно. 

3. Зониране на земеползване съобразено с одобрени планове 
Участъкът на инвестиционно предложение попада в землищата на гр. Мочилград и 

с.Груево, община Момчилград. 

Съгласно земеразделителните планове, площта на инвестиционното предложение 
обхваща земи от горския фонд, незалесени голини с рядка храстова и издънкова 
растителност. Основното ползване е за паша на селскостопански животни – предимно овце и 
крави.  
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Обработваемите земеделски земи, частна или общинска собственост, заемат 
незначителен дял от концесионната площ.  

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 
зони, санитарно охранителни зони и др., Национална екологична мрежа. 

В района няма други чувствителни територии и зони от националната екологична 
мрежа „Натура 2000”.  

Площадките на инвестиционното предложение не засягат съществуващи защитени 
територии съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133/98 изм. и доп. ДВ бр.28/2005 
г.).  

Съгласно Приложение 1 към Наредба № 7/92 за хгиенните изисквания за здравна 
защита на селищната среда, хигиенно-защитна зона (ХЗЗ) за „Производства на строителната 
промишленост”, „Добив по взривен начин на нерудни строителни материали”  е определена 
на 2000 м. ХЗЗ за „Трошачно-сортировъчни инсталации за камък и варовик” съгласно същата 
наредба е определена на 1000 м. Големината на тези зони може да бъде намалена след 
доказване безопасността на предвидените взривни или други работи върху сградите, 
съоръженията и населението от близките населени места. Затова „ВИА 2000” ООД ще 
възложи изготвянето на оценка за сеизмичното действие и другите вредни фактори на добива 
и преработката на базалтоандезити в условията на кариерния участък „Чешлия” и 
технологичен регламент за тяхното безопасно проектиране и провеждане (Приложение № 8). 
Направените предписания ще бъдат задължителни при разработването на цялостния и 
годишните проекти за експлоатация на кариерата и при изготвянето на паспортите за 
провеждане на всяко взривяване. 

Инвестиционното предложение предвижда отделно събиране и съхраняване на 
плодородния почвен слой във временно депо, с цел последващото му използване за 
рекултивация на нарушените от минните работи терени.  

Като препоръка към насоките за извършване на рекултивационните мероприятия е 
преимуществено прилагане на горска рекултивация с традиционни за района видове с оглед 
възстановяване на установения начин на земеползване. 

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси.  
Качествената характеристика на полезното изкопаемо в находище „Чешлия“ е 

направена чрез анализ на резултатите от изследвани в лаботорни условия проби от 
сондажната ядка и на готова продукция. Влезлите в сила европейски стандарти, които 
визират качествата на строителните материали, нормират изискванията към скалните 
материали в преработен вид – претрошени и фракционирани. Извършено е изследване и 
окачествяване на преработени проби (претрошени и фракционирани) от базалтоандезити 
съгласно БДС EN 13043 – Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, 
самолетни писти и други транспортни площи и БДС EN 13450 – Трошен камък за жп линии. 
В резултат на проведените изследвания базалтоандезитите от находище „Чешлия“ се класират 
като годни за производство на битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други 
транспортни площи, както и на трошен камък за жп линии.  

След изземване базалтоандезитите не се регенерират, за разлика от растителността, 
която ще бъде възстановена на етап рекултивация. 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 
Алтернативи на инвестиционното предложение за добив на полезното изкопаемо са 

други находища в района, разработвани по реда на Закона за подземните богатства с 
аналогична на предлаганата технология.  
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Както е посочено в т. ІІ.2. на настоящата информация, необходимостта от настоящото 
инвестиционно предложение се определя от недостига и наличието на незадоволен пазар за 
инертни строителни материали. 

Възможна алтернатива за задоволяване на потребностите е чрез увеличаване 
производствената мощност на действащата в непосредствена близост кариера „Джебел”. Това 
обаче е свързано с пропорционално увеличаване и на въздействията върху компонентите на 
околната среда, което на практика ще доведе до последици, аналогични с тези, предвидени 
при реализацията на ИП на „ВИА 2000” ООД. 

Местоположението на обекта се предопределя от мястото на подземното богатство 
(базалтоандезити) и площта на издаденото разрешение за търсене и проучване. Освен това, 
неговото разположение в техногенно увреден район, в непосредствена близост до 
действащата кариера „Джебел” отговаря на изискването за териториална концентрация и 
локализация на добивната дейност. По този начин ще се намали сумарното натоварване на 
околната среда в сравнение с варианта за разработване на нова кариера на друг, ненарушен 
терен или доставка на необходимите строителни материали от по-отдалечени кариери. 

 

ІV. Характеристика на потенциалното въздействие на инвестиционното 
предложение 

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните 
активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, 
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и 
неговите елементи, защитени територии, вредни физични фактори, от 
различни видове отпадъци и тяхното местонахождение 

Както всички дейности, свързани с добива на подземни богатства, така и 
предвидените добивни работи в находище „Чешлия”, ще доведат до известни промени в 
компонентите на околната среда. Негативните ефекти върху екологичното равновесие в 
резултат от провеждането на минните работи са управляем процес, при който отрицателното 
въздействие и нарушенията в околната среда могат да се ограничат и сведат до минимум. 
Освен това, естеството на неизбежните нарушения  позволява след приключване на 
добивната дейност да се извърши цялостно възстановяване на нарушените терени. 

Потенциалните негативни въздействия върху компонентите на околната среда, в 
резултат на предвидените в ИП дейности се свеждат до следното: 

Въздействие върху хората и тяхното здраве 
Съгласно Приложение 1 към Наредба № 7/92 за хигиенните изисквания за здравна 

защита на селищната среда, хигиенно-защитна зона (ХЗЗ) за „Добив и преработване на руда, 
въглища, нерудни изкопаеми и нефт”, „Открит добив на руди и нерудни изкопаеми с 
използване на взривни работи”  е определена на 2000 м. ХЗЗ за „Трошачно-сортировъчни 
инсталации за камък и варовик” съгласно същата наредба е определена на 1000 м.  

Наредбата дава възможност за намаляване на ХЗЗ след доказване безопасността на 
предвидените взривни работи и други дейности върху сградите и населението. За целта преди 
започване на експлоатацията беше изготвена оценка за сеизмичното действие и другите 
вредни фактори на взривните работи в условията на кариерния участък и ще се разработи 
технологичен регламент за тяхното безопасно проектиране и провеждане.   

Влияние върху въздуха 
Очакват се известни въздействия от изхвърлени изгорели газове от двигатели с 

вътрешно горене и прахови емисии от движение на транспортни средства.  
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Запрашаване на приземния въздушен слой се очаква най-вече през засушливите 
периоди на годината при ветровито време в резултат на: 

- периодично провеждане на промишлени взривявания; 

- откривни работи в т.ч. товарене и транспортиране на откривката до определеното 
депо; 

- добивът на суровината, товаренето и транспортирането и съответното до депото 
или мобилната ТСИ; 

- от депото за съхранение на разкривката и от открития склад за суровина при 
ветровито време; 

- при транспортирането на суровината по временните пътища в границите на 
находището и по пътя извън кариерата. 

При по-ниските хоризонти и тихо време отделяните вредности ще се утаяват в самата 
кариера, което води до потенциален риск основно за здравето на работещите там.  

За намаляване на праховите емисии, следва да се извършва омокряне на съответните 
работни повърхности и пътища.  

При разработване на горните стъпала и преобладаващите северозападни и югоизточни 
ветрове, потенциалната възможност за пренос на замърсители към близко разположените 
населени места е минимална.  

Емисии на вредни вещества ще има и от отработените газове, основно от 
обслужващата дейността транспортна техника.  

Влияние върху повърхностните и подземни води 
Не се очаква промяна в количествата и качествата на повърхностните и подземни води. 

Замърсяване на повърхностните води може да се получи само в резултат на  аварийно 
изливане на масла и горива. 

Предвид хидрогеоложките и хидроложки характеристики на района, не се очакват  
негативни ефекти като дрениране или замърсяване на подземни води и водни източници.   

Влияние върху релефа и земната повърхност 
Съществуват възможности за формиране на денудационни повърхнини и ерозионни 

процеси от прокараните временни пътища и около самите кариерни изработки, нарушаващи 
почвения слой. 

За тяхното избягване, в проектите ще се предвидят подходящи наклони на стъпалата и 
бордовете на кариерите и ще се набележат необходимите противоерозионни мероприятия. 

Влияние върху флората и фауната 
Площта е с ниска степен на залесеност. Преобладават широколистните дървесни и 

храстови видове и тревни съобщества. Съществуващата растителност е рядка и ниска, 
предимно получена чрез самозалесяване.  

Тъй като утвърдените запаси от подземни богатства почти не засягат обработваеми 
земеделски земи, не се предвижда чувствително въздействие върху земеделския фонд. 
Местата за разполагане на насипища и други спомагателни обекти са съобразени с 
изискването за минимизиране на въздействието на дейността върху растителния и 
животински свят.  
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Шум и вибрации 
Добивните работи ще се осъществяват по взривен способ, при специални мерки за 

ограничаване на сеизмичното въздействие върху близките обекти и населението. 

Дискомфорт в околната среда и населението на близко разположените населени места 
ще се създава от завишените шумови характеристики от добивната работа в кариерата. 
Движението на транспортната техника е също предпоставка за дискомфорт в околната среда и 
населението.  

По аналогия с други подобни обекти, очакваните шумови нива при работа на 
основната механизация са: 

-  багер – 80 – 90 dB A 

- булдозер – около 90 dB A 

- автосамосвали – 70 – 75 dB A 

Очакваните параметри на работната среда са в рамките на нормативите за зоната на 
съответната категория труд. Очакваният шум на границата на кариерата ще е около 70 dB A. 

С отдалечаване от района на кариерата шумовото натоварване ще намалява право 
пропорционално на разстоянието, като в най-близките населени места то ще бъда значително 
под нивото на ПДН. 

Като се има предвид че общата интензивност на транспорта на готовата продукция до 
строителните обекти и другите потребители ще бъде от порядъка на 2-3 курса/час, които  ще 
се осъществяват по различни направления и маршрути и, че пътищата, по които тя ще се 
извозва са със средна интензивност на движение до 20 МПС на час, допълнителното 
натоварване на движението от дейността на кариерата няма да доведе до чувствително 
увеличаване на шумовото натоварване. 

Базисното еквивалентно ниво на шума на 25 м. от оста на крайната лента за движение, 
при очакваната интензивност на движение и структура на транспортния поток, се очаква да 
бъде не повече от 55 – 60 dB(А). Като се има предвид, че маршрутите не преминават през 
населени места и движението ще се извършва само през светлата част от денонощието, се 
предвижда, че шумовото натоварване за населението няма да превишава допустимите нива, 
съгласно Наредба № 6/2006 г, за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за 
шум в околната среда, методиките за оценка на стойностите на показателите за шум и на 
вредните ефекти на шума върху здравето на населението, а именно: 

          Таблица 3. 

Територии и  устройствени зони зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквиалентно ниво на шума, dB(A) 
Ден Вечер Нощ 

Жилищни зони и територии 55 50 45 
Централни градски части  60 55 50 
Територии подложени на въздействието на 
интензивен автомобилен трафик 

60 55 50 

Територии подложени на въздействието на релсов 
железопътен и трамваен транспорт 

65 60 55 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 
Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 
Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 
Зони за научноизследователска и учебна дейност 45 40 35 
Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 
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Очакваните нива на вибрации касаят работната среда и са в границите на СНХ. 

Няма обективни обстоятелства и данни за съществуването на вредни лъчения, 
оказващи влияние върху работната и околната среда. 

Промяната на акустичната среда ще има отрицателно въздействие и на евентуални 
местообитания на представители от фауната, изразяващо се във временно безпокойство, и 
най-вече в периода на гнездене за птиците. 

Здравен риск 
Добивът на подземни богатства е свързан с производствени процеси с повишена 

опасност. Във връзка с това има утвърдени достатъчно подробни нормативни актове за 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Основните от тях са: 

• Правилник по безопасността на труда при взривните работи, 1997 г. 

• Правилник за безопасността на труда при разработване на находища по открит начин, 
утвърден от Министъра на труда и социалните грижи през 1996 година. 

• НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на  
   периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за   
   осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
  В тях е дадена ясна регламентация на всички необходими изисквания при 

провеждане на дейността по производствените процеси при проучването и добива на 
подземни богатства. Тяхното спазване има задължителен характер и е определящ 
критерий при търсене на наказателна отговорност при производствени аварии, 
трудови заболявания и злополуки. Заложените в тях изисквания са задължителни за 
целия персонал, като най-голяма е отговорността на ръководителите на съответния 
производствен или проучвателен обект. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа 
Находището се намира в землищата на с. Груево и гр. Момчилград. То не попада в 

обхвата на нито една от защитените зони от Националната екологична мрежа. Най-близките 
защитени зони “Родопи – източни” и “Студен кладенец”,се намират на 3,4 км от 
концесионната площ и няма да се влияе от дейността по реализацията на ИП.  

При изготвянето на проектите за експлоатация ще бъде обърнато специално внимание 
върху защитата на растителния и животинския свят, като се предложат мерки за 
предотвратяване или преодоляване на отрицателното въздействие при добива. 

Няма данни за налични паметници на културата или друго културно наследство в 
района. 

3. Вид на въздействието върху компонентите на околната среда 
Видът на очакваните въздействия при реализиране на инвестиционното предложение 

върху компонентите на околната среда е дадено таблично за всеки компонент.  
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Таблица 4 

Характеристика на   
въздействието по 

време на 
експлоатацията 

Атмосферен 
въздух 

Повърх-
ностни 

води 

Подземни 
води 

Геоложки 
условия 

Земи и 
почви 

Растителен 
свят 

Преки да не да да да да 

Непреки не не не не не не 

Кумулативни да не не не да да 

Краткотрайни да не не не не не 

Среднотрайни не не не не не не 

Дълготрайни да не не да да да 

Постоянни не не не да да да 

Временни да не да не не не 

Положителни не не не не не не 

Отрицателни да не не да да да 

 
Таблица 5 

Характеристика на   
въздействието по време на 

експлоатацията 

Животински 
свят Отпадъци Шум Ландшафт Санитарно-

хигиенни условия 

Преки да да да да да 

Непреки да не не не не 

Кумулативни да не не да не 

Краткотрайни не не не не не 

Среднотрайни не не не не не 

Дълготрайни да да да да да 

Постоянни не не не да не 

Временни да да да не да 

Положителни не не не не не 

Отрицателни да не да да да 

Кумулативни ефекти от едновременната експлоатация на находище „Чешлия“ и 
действащата в близост кариера „Джебел” към същото находище, може да се очакват главно 
по отношение интензивността на замърсяване на атмосферата с прах и отработени газове от 
двигателите с вътрешно горене на добивната и транспортна механизация. По отношение на 
извършването на взривни работи, кумулативният ефект ще се изразява само в честотата на 
въздействието, но не и в неговата интензивност. Този вид въздействие е краткотрайно и няма 
да се допуска едновременно взривяване в двете кариери. 
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4. Обхват и значимост на въздействието – географски район, населено място 
Въз основа на извършеният обобщен анализ на състоянието и компонентите на 

околната среда, на база залегналите технологични решения за реализацията на 
инвестиционното предложение и очакваните въздействия, се определя значимостта и обхвата 
на очакваните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда. Най-близкото 
населено място е с. Груево, отстоящо на 1 km от северозападната граница на находище 
„Чешлия”. 

Атмосферен въздух. Спецификата на технологията за добив на суровината ще е 
свързано с изкопаване, изземване и превоз на големи количества от разкривка и скални маси. 
Тези дейности ще предизвикват емисии на прахови частици и отделяне на изгорели взривни и 
ауспухови газове от двигатели с вътрешно горене (въглероден окис, азотни окиси, сажди). 

Като се има предвид фоновото състояние на атмосферата в района, замърсяването на 
въздуха от дейността на кариерата може да се характеризира като незначително, с локален 
обхват на въздействието. 

Води. Добиваната суровина по своя химичен състав не съдържа вредни и токсични 
елементи и примеси, които могат да бъдат източници на замърсяване на подземните и 
повърхностни води. 

Отпадъчни води от дейността на кариерите практически няма да се формират. 

Възможни източници на замърсяване могат да бъдат нерегламентирани и аварийни 
изхвърляния на горива и смазочни материали при работата на производствените и 
транспортни машини. Същите се оценяват като незначителни и с локален обхват на 
въздействието.  

Земи и почви. Предвидените добивни работи ще доведат до цялостно-значително 
антропогенизиране на площа – формиране на нови нарушения на земи от горския фонд. 
Нарушенията на земите и почвите ще са значими, но локални, в рамките на експлоатираната 
кариерна площ.  С изпълнението на предвидените рекултивационни работи ще се постигне 
значителна компенсация на нарушенията в сравнение със сегашното състояние на площта. 

Растителен свят. Въздействията от реализацията на предлаганата дейност ще се 
изразяват в значително, поетапно и в продължителен период от време унищожаване на 
налична производна растителност в обхвата на кариерата. Тъй като нарушените площи са 
заети предимно от незалесени земи от горския фонд, тези въздействия ще са локални и 
дълготрайни, но няма  да се отразят съществено върху общото състояние на биотата, 
предвид широкото им разпространение. Растителни съобщества извън концесионните 
участъци не се засягат.  

Предвидените по проект рекултивационни дейности целят изграждането на 
земнопочвен профил по бермите на откосите и долния хоризонт, като предпоставка за 
последващо възстановяване на нарушените терени. Предвижда се изграждане на тесен горски 
пояс по периферията на кариерата. 

Животински свят. Въздействията ще са свързани основно с фактора безпокойство. 
Реална възможност за нарушаване на местообитания ще има за малко на брой видове на 
орнитофауната без да се засягат такива на консервационно значими видове. Въздействията ще 
са незначителни и ограничени  в локален териториален мащаб 

Физични фактори. Нивата на шум за околната среда ще бъдат значими, но без 
въздействие върху обекти подлежащи на здравна защита. Физичните фактори – шум и 
вибрации ще имат значим  характер само за работниците, обслужващи дейността. 
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Санитарно-хигиенни условия. Рисковите фактори ще имат основно отношение 
единствено към здравния статус на работниците. При спазване на техниката за безопасност и 
охрана на труда, същите могат да бъдат незначителни и ограничени с намален риск за 
здравето на хората. 

5. Вероятност от поява на въздействието 
Съгласно инвестиционното предложение за добив на базалтандезити от находище 

„Чешлия”, в землищата на с. Груево и гр. Момчилград, вероятността от поява на въздействие 
върху компонентите на околната среда е голяма при извършване на технологичните процеси 
– изкопаване, товарене и транспортиране на добития материал. Добивните операции ще се 
извършват ежедневно, около 205 дни в годината. Промишлени взривявания ще се извършват 
средно веднъж в месеца. 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 
Добивът на строителни материали от находище „Чешлия”, от „ВИА 2000” ООД се 

предвижда да продължи 35 години, съгласно исканата концесия. Очакваните въздействия са 
предимно локализирани в границите на концесионната площ. Извършването на взривни 
работи при добива се предвижда периодично, не по-често от един път в месеца. 

Шумовото и праховото натоварване на средата от използваната техника и от 
автосамосвалите  ще бъде ежедневно, но локално и ще засегне само работните места в 
кариерата. 

7. Мерки,  които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 
свързани с предотвратяването, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху околната среда 

Мерките, които следва де се имат предвид с оглед намаляване на отрицателните 
въздействия върху компонентите и факторите на околната среда при реализацията на 
инвестиционното предложение са: 

* Разработване и спазване на специален технологичен регламент за оразмеряване на 
пробивно-взривните работи, осигуряващ сеизмична хигиенна безопасност на населението, 
сградите и съоръженията в близост до кариерата; 

* Спазване на цялостния и годишните технически проекти за промишлено усвояване 
на балансовите запаси на находището. 

*  Провеждане на контролни измервания на параметрите на атмосферния въздух в 
кариерите и на границата на най-близко разположеното населено място. 

* Товаренето и транспортирането на добитата суровина да се извършва без 
разпиляване. 

* Движението на транспортната техника да става само по определените подходи до 
находището, като маркирането им следва да бъде задължително. 

* Оросяване на пътните подходи и работните повърхности при сухо и ветровито време 
с оглед намаляване на праховите емисии. 

* Недопускане за работа на неизправна добивна и транспортна техника, неотговаряща 
на изискванията за концентрация на замърсителите в отработените газове. Да се избягва 
работа на двигателите на празен ход. 

* Недопускане извършването на каквито и да било ремонтни дейности извън 
специално определените за това места. 

* При възникнали аварии, нанесените щети да се отстраняват незабавно; 
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* Изземването на почвената разкривка през различните етапи на добивната дейност да 
не се извършва в периода на гнездене на птиците 

* Да не се допуска умишлено преследване и унищожаване на животински видове. При 
установяване на такива в работната зона, по възможност да се изнасят в съседни територии. 

* Осигуряване на необходимите лични предпазни средства и контрол за ползването 
им. 

*  Маркиране на всички възможни места, застрашаващи човешкия живот. 

* Провеждане на ежегодни измервания от РИОКОЗ на работните места и 
профилактични прегледи за проследяване здравното състояние на работещите. 

* След приключване на дейността да се изпълни утвърдения проект за цялостна 
техническа и биологична рекултивация. 

* Да се провеждат задължителни и периодични инструктажи на работниците. 

* Да има задължително аптечка работния участък с най-необходимите медикаменти за 
оказване на първа помощ. 

* Упражняване на непрекъснат контрол относно спазването на вътрешния ред за 
генерираните отпадъци. 

8. Трансграничен характер на въздействието 
Въздействието върху околната, работната и жизнената среда от експлоатацията на 

находище „Чешлия”, в землищата на гр.Момчилград и с. Груево  няма да има трансграничен 
характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение 

 29 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

1. Обзорна карта М 1:100 000                   площ Чешлия 
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Схема на граничните точки на площ „Чешлия”,  М 1: 5 000 
 
 

 


	I. Информация за контакт с инвеститора
	1. Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
	2. Пълен пощенски адрес:
	1309 София, община Столична, ул. Враня № 68, ет. 2 ап.12
	3. Телефон, факс и е-mail.
	4. Лице за контакти

	II. Характеристика на инвестиционното предложение
	1. Резюме на предложението
	2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
	3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности;
	4. Подробна информация за разгледани алтернативи
	5. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството
	6. Описание на основните процеси, капацитет.
	7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
	8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване
	През срока на експлоатацията ще бъдат предвидени всички необходими мерки за ограничаване въздействието върху околната среда, а именно:
	- Оросяване пътищата на транспортните средства през сухите периоди;
	-  Събиране на генерираните битови и производствени отпадъци и предаването им на специализирани организации за оползотворяване и депониране;
	- Събиране на хумусния почвен материал и депонирането му на отделно депо с цел последващо използване за рекултивация на нарушени терени;
	9. Предлагани методи за строителство
	Инвестиционното намерение на „ВИА 2000” ООД не предвижда извършването на масивно строителство – технологичното оборудване ще бъде разположено на открита площадка без стоманобетонни фундаментни плочи.
	10. Природни ресурси, предвидени за ползване по време на строителството и експлоатацията
	11. Отпадъци, които се очаква  да се генерират
	12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

	Опазване на археологически паметници и културното наследство
	Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност
	13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /напр. добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на ел. енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчни води/
	Други дейности, свързани с инвестиционното предложение не се предвиждат.
	15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда
	16. Риск от инциденти

	ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение
	1. 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
	2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи
	3. Зониране на земеползване съобразено с одобрени планове
	4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и др., Национална екологична мрежа.
	5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
	1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, защитени тери...
	2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа
	3. Вид на въздействието върху компонентите на околната среда
	4. Обхват и значимост на въздействието – географски район, населено място
	5. Вероятност от поява на въздействието
	6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието
	7. Мерки,  които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяването, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда
	8. Трансграничен характер на въздействието


