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Р Е Ш Е Н И Е  №  3 3 :  

I. Относно становище на „ВиК Йовковци“ ООД с наш вх. № ОА04-
904/12.02.2020 г. и с вх. № РРЕПП-01-04-925/12.02.2020 г. в община 
Павликени не се приема със следните мотиви: 

С Определение от Протокол от 09.11.2015 г. на ВАС по 
административно дело № 15524/2014 се одобрява споразумение от 02.11.2015 
г. между Директора на РИОСВ – Велико Търново и „Базалт България“ ООД 
(Определението на ВАС). Със същото Определение се обезсилва 
Решение № 416/27.10.2014 г., постановено по адм. дело № 552/2013 г. по 
описа на Административен съд – Велико Търново и се обезсилва Решение по 
ОВОС № ВТ-2-3/2013 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново. 
Определението на ВАС инкорпорира Решение по ОВОС, с което се одобрява 
осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив на строителни 
материали – варовици, базалтоиди и техни продукти от находище „Станчова 
могила“, землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и 
с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново с възложител 
„Базалт България“ ЕООД, което към настоящия момент е в сила. Решението 
съдържа условия, мерки и ограничения, които са задължителни за 
възложителя на инвестиционното предложение. 

Наред с останалите, в Определението на ВАС се съдържат и условия, 
свързани с проучване и допълнителен хидрогеоложки анализ, с цел доказване 
възможността за изграждане на нов водоизточник за с. Върбовка, който няма 
да се повлияе отрицателно от кариерните дейности и свързването му с 
водоснабдителната система на с. Върбовка, чрез изграждането на нови 
водопроводни съоръжения, които да доставят вода за питейно-битови цели, с 
качества, отговарящи на нормативните изисквания, от друга зона на 
водоснабдяване. Добивът на материали в участък „Северен“ на находище 
„Станчова могила“ може да започне след изграждането и въвеждането в 
експлоатация на нов водоизточник на с. Върбовка, община Павликени, при 
учредена СОЗ. Осъществяването на контрол по изпълнението на условията и 



мерките от решението по ОВОС е последният етап от извършването на 
ОВОС. Чл. 22 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) предвижда 
компетентните органи да осъществяват контрол по изпълнението на 
условията от решенията: 

1. при одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти; 
2. по време на строителството; 
3. при издаване на разрешение за ползване на строежа; 
4. по време на експлоатацията на обекта. 

По отношение на: 
- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/16.04.2020 г. от Геновева 

Христова и Георги Георгиев (поземлен имот с идентификатор 21138.222.35 
по КККР на землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/30.04.2020 г. от Мартин Маринов 
(поземлен имот с идентификатор 21138.222.41 по КККР на землището на 
с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/07.05.2020 г. от Марийка 
Неделчева, Даниела Енева и Горчо Стефанов (поземлен имот с 
идентификатор 21138.222.41 по КККР на землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/10.04.2020 г. от Анка 
Парашкевова и Мариана Илиева (поземлен имот с идентификатор 
21138.222.49 по КККР на землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/10.04.2020 г. от Сенка Събева 
(поземлен имот с идентификатор 21138.222.49 по КККР на землището на 
с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/13.04.2020 г. от Ваньо 
Хаджипетков (поземлен имот с идентификатор 21138.222.49 по КККР на 
землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/04.05.2020 г. от Иван Иванов 
(поземлен имот с идентификатор 21138.222.49 по КККР на землището на 
с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/04.05.2020 г. от Мартин Маринов, 
Иваничка Колева и Сашка Александрова (поземлен имот с идентификатор 
21138.222.49 по КККР на землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/13.04.2020 г. от Иваничка 
Кръстева (поземлен имот с идентификатор 21138.222.50 по КККР на 
землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/13.04.2020 г. от Албена 
Димитрова и Илиян Димитров (поземлен имот с идентификатор 21138.222.50 
по КККР на землището на с. Димча); 



- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/13.04.2020 г. от Иванка 
Димитрова (поземлен имот с идентификатор 21138.222.50 по КККР на 
землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/13.04.2020 г. от Стефка Балчева 
(поземлен имот с идентификатор 21138.222.50 по КККР на землището на 
с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/13.04.2020 г. от Иваничка 
Петкова, Ганка Савова и Събина Игнатова (поземлен имот с идентификатор 
21138.222.50 по КККР на землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/29.04.2020 г. от Виолина Петкова, 
Асен Коджабашев и Мария Коджабашева (поземлен имот с идентификатор 
21138.222.51 по КККР на землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/29.04.2020 г. от Сенка Събева, 
Анка Парашкевова, Мариана Илиева, Петър Дончев, Атанаска Драганчева, 
Иванка Рускова, Надка Христова, Христо Христов, Здравка Бонева и Джореса 
Трифонова (поземлен имот с идентификатор 21138.222.51 по КККР на 
землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/16.04.2020 г. от Борислава 
Христова (поземлен имот с идентификатор 21138.222.52 по КККР на 
землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/16.04.2020 г. от Георги Георгиев 
и Мартин Маринов (поземлен имот с идентификатор 21138.222.52 по КККР 
на землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/16.04.2020 г. от Петя Христова и 
Нина Христова (поземлен имот с идентификатор 21138.222.52 по КККР на 
землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/16.04.2020 г. от Розка Йовкова, 
Румен Цанков и Валентин Цанков (поземлен имот с идентификатор 
21138.222.52 по КККР на землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/16.04.2020 г. от Цветозар Кисьов 
и Еленка Кабаиванова (поземлен имот с идентификатор 21138.222.52 по 
КККР на землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/22.04.2020 г. от Красимира 
Мишева (поземлен имот с идентификатор 21138.222.52 по КККР на 
землището на с. Димча); 

- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/29.04.2020 г. от Иван Иванов, 
Марийка Вачева, Атанас Иванов, Николай Вачев, Анелия Венева, Йорданка 
Бошева, Енчо Йорданов, Гинка Петкова, Диан Дончев, Христо Дончев, 
Йордан Йорданов и Ганка Серафимова (поземлен имот с идентификатор 
21138.222.54 по КККР на землището на с. Димча) и 



- възражение с вх. № УТС-02-16-1054/30.04.2020 г. от Ганка 
Серафимова, Мирослав Маринов и Николинка Христова (поземлен имот с 
идентификатор 21138.222.54 по КККР на землището на с. Димча) 
не се приемат със следните мотиви: 

Освен от приложимото законодателство, условията, при които „Базалт 
България“ ООД реализира своето инвестиционно предложение за добив на 
подземни богатства от находище „Станчова могила“, се регламентира и от 
условията, мерките и ограниченията, постановени с РМС № 227/12.04.2018 г., 
концесионния договор и Определение от Протокол от 09.11.2015 г. на ВАС по 
административно дело № 15524/2014 се одобрява споразумение от 
02.11.2015 г. между Директора на РИОСВ – Велико Търново и „Базалт 
България“ ООД, което инкорпорира решение по ОВОС. Същото е влязло в 
законна сила и е действащо към момента. Предвидените мерки за избягване, 
предотвратяване, намаляване и при възможност – премахване на 
установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и 
човешкото здраве, както и мерки за наблюдение, са описани в план за 
изпълнение, който обхваща всички етапи на реализацията на 
инвестиционното предложение – проектиране, строителство, експлоатация и 
закриване. 

Съгласно чл. 82, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 
влязло в сила решение по ОВОС е задължително условие за 
одобряването/разрешаването на инвестиционното предложение по реда на 
специален закон, какъвто в случая е Законът за устройство на територията. 
Органът по одобряването/разрешаването се съобразява с характера на 
решението, отчита поставените в него условия, мерки и ограничения, като 
решението е приложение, неразделна част от административния акт по 
одобряване/разрешаване, необходим за осъществяването на инвестиционното 
предложение.  
По отношение на възражение с вх. № УТС-02-16-1054/23.03.2020 г. от 
Наталия Панайотова, Силвия Георгиева, Розка Стоянова и Цветка Христова 
(поземлен имот с идентификатор 21138.222.42 по КККР на землището на 
с. Димча) не се приема със следните мотиви: 

а) На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 3 и чл. 4, ал. 1 от Закона за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на 
последиците сроковете по производствата по Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) не се удължават, което означава, че срокът по чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ следва да остане същия. 

б) споразумение за правата върху имота и обезщетението следва да се 
договори с концесионера след одобряване и влизане в сила на проекта за 



специализиран подробен устройствен план, с който се определя площта от 
всеки имот, засегната от концесионната площ. 
По отношение на искане с вх. № УТС-02-16-1054/27.04.2020 г. от Еленка 
Георгиева и Милко Стойчев (поземлен имот с идентификатор 21138.222.54 по 
КККР на землището на с. Димча): споразумение за правата върху имота и 
обезщетението следва да се договори с концесионера след одобряване и 
влизане в сила на проекта за специализиран подробен устройствен план, с 
който се определя площта от всеки имот, засегната от концесионната площ. 

II. Дава положително становище и приема проект за специализиран подробен 
устройствен план (СПУП) и транспортно-комуникационен 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 Закона за 
подземните богатства – 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, със следните забележки: 

1. Да се представи предварително съгласие за промяна 
предназначението на поземлени имоти в горски територии по реда на Закона 
за горите от компетентния орган – Изпълнителна агенция по горите; 

2. Да се внесе проекта за съгласуване в РЗИ Велико Търново; 
3. Басейнова дирекция „Дунавски район“ ще предостави допълнително 

становище по проекта. 
Областният експертен съвет по устройство на територията предлага на 
Областен управител на област Велико Търново да издаде заповед за 
одобряване на проекта за специализиран подробен устройствен план (СПУП) 
и транспортно-комуникационен план след отстраняване на забележките от 
страна на възложителя на проекта. 


