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О  Б  Я  В  А 
 

до заинтересованите лица и общественост 
 

на основание чл.4, ал. 2 от наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, ДВ бр.25/2003г., 

изм. ДВ бр.3/2006г., посл. изм. ДВ бр.3/2018г. 
 

Община „Марица“  СЪОБЩАВА: 
 

за инвестиционното намерение „Вени - Трансстрой” ЕООД, с адрес: 
област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4023, район Тракия, ж.к. 

Тракия, бул. „Освобождение“ № 39А, вх. Б, ет. 3, ап. 7. 
 

за 
  
“Изграждане на кариери за добив на пясъци и чакъли в участъците на 
концесионна площ „Калината” (247.096 дка), землище на с. Рогош, 
община Марица, област Пловдив”. 
 
В находището са обособени два добивни участъка: „Калината–изток“ и 
„Калината–запад“, заради канал за напояване, пресичащ проучвателната площ: 

Те са включени в концесионни участъци: 
–контур 1 (218978 м2), обхваща участък „Калината–изток“ (199055 м2) и 
съпътстваща площ в размер на 19923 м2. 
–контур 2 (28118 м2), обхваща участък „Калината–запад“ (24521 м2) и 
съпътстваща площ в размер на 3597 м2. 
 
Имотите в двата контура са в кадастрални райони 60 и 70 в землището на с. 
Рогош, ЕКАТТЕ 62858, община Марица, област Пловдив. 
 
Контур 1 обхваща имотите с №№ 60.14, 60.15 и 60.16, които са Частен 
поземлен фонд (начин на трайно ползване: ниви); имотите с №№ 70.600 и 
70.602, които са Държавен горски фонд (начин на трайно ползване: 
широколистна гора). 



Контур 2 обхваща имотите с №№ 60.1 и 60.3, които са Частен поземлен фонд 
(начин на трайно ползване: ниви); имот с № 60.4 е Общински поземлен фонд 
(начин на трайно ползване: пасища). 
 
Целта на инвестиционното предложение е в периода от 2022 г. до 2056 г., да 
бъдат добити 600000 м3 пясъци и чакъли. Част от тях ще бъдат обработени в 
ТМСИ за производство на бетони. Останалата част ще просъхва и след 
отделяне на големите късове глина и валуни над 150 мм, ще се складира на 
временни площадки върху неиззетите запаси от където ще се експедира за 
полагане пътни основи.  
Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на кариери за добив 
на пясъци и чакъли, годна за производство на бетони и за влагане в пътни 
основи в двата концесионни контури, за срок от 35 (тридесет и пет) години, в 
които се предоставя на „Вени - Трансстрой” ЕООД, гр. Пловдив на особено 
право на ползване на пясъци и чакъли, годни за производсво на бетони и за 
пътни основи от находище „Калината“, участъци „Калината –изток“ и участък 
„Калината–запад“. Концесията за добив предоставя: право на собственост на 
концесионера върху добитата суровина от горепосочените участъци на 
находището; право на концесионера да продава пясъци и чакъли за бетони и за 
пътни основи. 
 
Лице за контакти: Венцислав Гиритлиев, тел:0888486333;  
e-mail: venigazeood@gmail.com. 
 
Информацията по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС е налична в Дирекция 
„Устройство на територията“, община „Марица“ на адрес: гр. Пловдив, бул. 
„Марица“ № 57а, стая 404 /работното време на община „Марица“/ 
 
Уведомлението постъпи в община „Марица“ с писмо с вх. № 32-00-49 от 
15.02.2022г. с писмо на Директора на РИОСВ-Пловдив. 
 
Дата на публикуване на обявата: 15.02.2022г. 
 

 

 

 

 



  
 

 
 
 


