Kанадски компании откриха над
100 тона злато край Ракитово и Трън

Открити са нови две находища на
злато у нас, чиито геоложки запаси
се оценяват на 107 т. Залежите са
край пазарджишкия град Ракитово и
Трън, съобщи Ивайло Илиев от от-
дел "Разрешения" в Министер-
ството на икономиката, енергети-
ката и туризма. По думите му в Ра-
китово залежите се оценяват на 7
т злато и 100 т сребро, а в Трън са
за 100 тона злато. Терените се
проучват от две дъщерни фирми на
канадската компания "Юромакс Ри-
сорсиз". "Трейс Рисорсиз" работи в
Ракитово, а "Евромакс Сървисиз" -
край Трън.
Илиев уточни, че двете компании
проучват районите от седем години
и сега са поискали икономическото
министерство да регистрира гео-
ложките им открития. Това ще по-
зволи още една година фирмите да
проучват взетите на концесия
площи и след това да заявят тър-
говско откритие - тоест да преце-
нят дали ще е рентабилно да се до-
бива злато там. От МИЕТ обясниха,
че след регистрацията на търгов-
ско откритие ще има повече яснота
какви точно са количествата ценни
метали в двете находища.
В България в момента се експлоа-
тира само златната мина край Че-
лопеч, а нейн концесионер е канад-
ската компания "Дънди прешъс
метълс". Дружеството получи и кон-
цесия за добив на злато край Кру-
мовград въпреки протестите на
местните хора, неправителствени
и еко организации.
От началото на годината от ико-
номическото министерство са съ-
брали 60 млн. лв. приходи от концеси-
онни такси. Това е с 50% повече от
предвиденото в бюджета, твърди
министърът на икономиката, енер-
гетиката и туризма Трайчо Трайков.
Той заяви, че 22 млн. лв. от
тези приходи ще отидат за
общините, на чиито тери-
тории са концесиите. От-
както бе създаден Единният
орган за управление на под-
земните богатства, са били
предоставени 70 концесии
за добив, обясниха от МИЕТ.
В деловодството им има за-
ведени 500 заявления за кон-
цесии и около 700 искания за
търсене и проучване на под-
земни богатства. При про-
верки на концесиите експер-
тите на МИЕТ са съставили
и 8 акта за нерегламенти-
ран добив. За неплащане на
концесионни такси мини-
стерството води съдебно
дело за близо 1 млн. лв. Де-
лото е заведено срещу мини
"Открит въгледобив Перник"
и мини "Бобов дол", собстве-
ност на бизнесмена Христо
Ковачки.
От ведомството доба-
виха, че собствениците на
мини и хвостохранилища
трябва да представят до
края на годината план за
управление на минните от-
падъци и рекултивация. В
МИЕТ трябва да получат
около 450 разработени
плана, но до момента са при-
стигнали едва 100. Ако ком-
паниите нямат подобни пла-
нове, ще бъдат глобени на
първо време с до 50 хил. лв.
Догодина МИЕТ ще състави
и регистър на операторите
на мините, за да се знае кой
е отговорен за тях. От ве-
домството не можаха да
обяснят кой в момента от-
говаря за поддръжката на
мините и хвостохранили-
щето на металургичния
комбинат "Кремиковци".
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