РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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№ ОА04-9649
Велико Търново, 23.12.2019 г.
Във връзка с предоставена концесия за добив с предмет - експлоатация на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), заявление с вх. № ОА046899/27.09.2019 г., допълнено с писмо с вх. № ОА04-9005/03.12.2019 г. от „Базалт
България“ ООД, на основание чл. 124а, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), във връзка с чл. 111, ал. 1, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и § 1, т. 31 от ДР на
ЗПБ; Решение № 227 на Министерския съвет от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици и
базалтоиди, от находище "Станчова могила", участък "Северен" и участък "Южен",
разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, на „Базалт България“ ЕООД, гр. София; Задание за
проектиране на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) и транспортнокомуникационен план за осъществяване на дейност върху концесионната площ; Партида № D –
00783 в Националния концесионен регистър за концесия, предоставена от държавата;
Определение на Върховния административен съд (ВАС) от 09.11.2015 г. за одобряване на
споразумение между „Базалт България“ ЕООД и директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново, относно одобряване осъществяването на
инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали – варовици, базалтоиди и
техните продукти от находище „Станчова могила“, землищата на гр. Сухиндол, община
Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“; Решение
№ 338 от Протокол № 46/25.04.2019 г. на Общински съвет Сухиндол; Решение № 801 от
Протокол № 64/29.08.2019 г. на Общински съвет Павликени; писмо с изх. № РДГ054437/09.05.2019 г. на Регионална дирекция по горите - Велико Търново; писмо с изх. № 66805/27.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите; данни и предписания по
чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, предоставени с писмо с изх. № K-EDN-6704/11.10.2019 г. на
„Електроразпределение Север“ АД, писмо с изх. № 1-12680/15.10.2019 г. на „Водоснабдяване и
канализация Йовковци“ ООД и становище с № 08-00-2656/15.10.2019 г. на „Българска
телекомуникационна компания“ ЕАД
РАЗРЕШАВАМ
на „Базалт България“ ООД, ЕИК 148149421, със седалище и адрес на управление гр. София,
ул. „Ралевица“ № 98, представлявано от Борислав Досев – управител, да изработи за своя
сметка проект за Специализиран подробен устройствен план (СПУП) и транспортнокомуникационен план за осъществяване на дейност върху концесионната площ
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И ОДОБРЯВАМ
Задание за проектиране на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) и транспортнокомуникационен план въз основа на Решение № 227 на Министерския съвет от 12.04.2018 г. за
предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ –
строителни материали – варовици и базалтоиди, от находище „Станчова могила“, участък
„Северен“ и участък „Южен“, разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол,
с. Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на „Базалт
България“ ЕООД, гр. София.
Проектът за СПУП и транспортно-комуникационен план да се изработи в съответствие с
действащата нормативна уредба и одобреното задание за проектиране, приложение към
настоящата заповед.
Преди внасяне на СПУП и транспортно-комуникационен план за разглеждане от
областния експертен съвет по устройство на територията и за одобряване от областния
управител да се извършат процедурите по реда на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна
администрация Велико Търново и да се изпрати на Община Павликени и Община Сухиндол за
разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.
Приложение: Задание за проектиране на Специализиран подробен устройствен план
(СПУП) и транспортно-комуникационен план

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /п/
Областен управител на
област Велико Търново
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