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ДО РУМЕН ХРИСТОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

КОПИЕ ДО

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА, МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЛИН ДИМИТРОВ, МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА
НИКОЛАЙ ШУШКОВ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА БЛАГОЕВГРАДСКА
ОБЛАСТ
ИЛКО СТОЯНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД    

ОТНОСНО: Инвестиционно намерение по чл. 95 ал. 1 ЗООС „Открит рудник
за добив на баритна суровина от находище „Тевни дол“, землище на с.

Лешко, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител
„Илинденски мрамор“ ООД.

  

Уважаеми г-н Министър, 

Ние – в качеството си на жители на селата Лешко, Падеш, Габрово, Дебочица и
Покровник, и с подкрепата на живущи извън засегнатите села заинтересовани
български граждани, споделяме притесненията си във връзка с работата на
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Благоевград. 

Изразяваме твърдото си несъгласие с осъществяването на
инвестиционното намерение на дружество „Илинденски мрамор“ ООД за
разработване на открит рудник за добив на баритна суровина в землището
на с. Лешко, община Благоевград. Опасяваме се, че РИОСВ Благоевград няма
да се съобрази с нашата позиция при вземането на решение за необходимостта
от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и други
административни решения. Жители и собственици на имоти от засегнатите села
са подали вече над 150 възражения в РИОСВ Благоевград, отделно са входирани
възражения и до община Благоевград, Басейнова дирекция и Областния
управител. Недоволството ни беше отразено в ефира на всички национални
медии, редица печатни и онлайн издания. Държим да привлечем вниманието
относно този толкова важен за нас въпрос и на Вас като министър. 

През 2005 г. дружество „Илинденски мрамор“ ООД печели концесия за „Открит
рудник за добив на баритна суровина от находище „Тевни дол“ в землището на с.

Лешко. Теренът е с общ размер от 3,7 дка и е на 3 км разстояние по права линия
от центъра на Горно Лешко и на 2,6 км от центъра на с. Габрово и 6,5 км от
центъра на с. Падеш. Тогава в притеснително кратки срокове РИОСВ излиза с
решение, че инвеститорът може да реализира инвестиционното си
намерение, без да се изготвя ОВОС. 
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Инвеститорът не изгражда рудника и концесията изтича през 2017 г. Преди малко
повече от месец, на 19 септември 2022 г., дружество „Илинденски мрамор“ ООД
внася в РИОСВ Благоевград уведомление за инвестиционно намерение, с което
информира, че възнамерява да започне изграждането и експлоатацията на
обекта. Притеснително е, че както жителите, така и кметовете на засегнатите
села не разбраха за възстановяването на концесията от инвеститора, а
случайно от пресата. Законът, както и обикновената етика, изискват хората да
бъдат информирани своевременно от инвеститора, за да могат при нужда да се
възползват от законното си право на противодействие.  

За разлика от 2005 г., към днешна дата посочените земи са част от НАТУРА 2000.

Освен това, селата Лешко, Габрово и Падеш са с нарастващо младо население и
регионът е важна част от “Стратегията за устойчиво развитие на
туризма за периода 2022-2027 г.” на Община Благоевград. Ето защо смятаме,

че е наложително министерството на енергетиката, министерството на околната
среда и водите, и министерството на туризма да гарантират пълната законова
прозрачност на процеса. Разчитаме на Вас да бъдете гарант, че становището
на местното население ще бъде взето под внимание и няма да допуснете
изграждането на открит баритен рудник непосредствено до домовете на жители
от засегнатите села. Тъй като този проект няма подкрепата на местната общност
и долкото сме запознати, не е с национално значение, то той трябва да бъде
спрян.

Изразяваме дълбокото си притеснение, че разкриването на този рудник би
довело до редица рискове и вреди за здравето и средата на живот, а именно: 

1. ДЕЙНОСТТА НА РУДНИКА и ежедневното преминаване на тежка
механизация ще доведе до ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА, прах по
дворовете и земеделската продукция, както и до увеличен риск от
белодробни заболявания. 

2. ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ ще създава дискомфорт за всички, а
особено за възрастните хора, децата и животните.  

3. ИЗСИЧАНЕТО НА ГОРИ и ВЗРИВОВЕТЕ ще доведат до НАМАЛЯВАНЕ НА
БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ поради прогонването на животински
видове. 

4. ИМА РИСК ОТ НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕБИТА ИЛИ ПЪЛНО ЗАСУШАВАНЕ НА
СЕЛСКИТЕ ВОДОХВАЩАНИЯ и пасищни корита, вследствие на взривните
дейности. Едно от водохващанията на с. Лешко е на 1,6 км по права линия
от рудника.

5. БЕЗПОКОИ НИ И ВЕРОЯТНОСТТА ОТ МНОГОКРАТНО РАЗШИРЯВАНЕ
на рудника, потвърдено от фирмата изпълнител и доказано от практиката
при други рудници в региона.
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Ако преди 17 години, когато е била спечелена концесията, засегнатите села са
били в процес на обезлюдяване, то през последните години се забелязва
завръщане на населението и заселване на нови хора. Мнозина от нас работят за
развитието на устойчив селски и еко туризъм, зелени училища, занимания с деца
сред природата, културен туризъм. Тези идеи са залегнали и в приетата от
община Благоевград “Стратегия за устойчиво развитие на туризма за
периода 2022-2027 г.” Всичко това е несъвместимо с инвестиционните намерения
на концесионера.  

Действието на рудника ще направи невъзможно развитието на
био-сертифицирано производство и ще обърне тенденцията на заселване на
млади семейства в района. Те са привлечени от чистия въздух и невероятната
природа, липсата на тежка промишленост и рудодобив, съчетани с близостта и
възможностите за работа в Благоевград. 

В заключение бихме искали да насрочим среща с Вас, на която да изложим в
цялост съображенията си. 

 

24.11.2022 г., Благоевград

С уважение, 

Жители на селата Лешко, Падеш, Габрово, Дебочица, Покровник и други
заинтересовани български граждани (Прилагаме списък с подписи).

 


