
РЕПУБЛИКА  БЪЛ  ГАРИЯ  
Министерство  на  околната  среда  и  водите  
Регионална  инспекция  по  околната  среда  и  водите  - Враца  

РЕШЕНИЕ№  1iP-ПР/2017 г. 

за  преценявапе  на  необходимо rгта  от  извьршване  на  оценка  на  въздействието  върху  
околната  среда  

На  основание  чл .93, an.1, ал .3 и  an.б  от  Закона  за  опазване  на  околната  среда  (ЗООС ), чл .7, 
ал .1 и  чл .8, ал .1 от  Наредбата  за  усЛовитиП U и  реда  за  извършване  на  оценка  на  
въздействието  върху  околната  среда  (Наредбата  за  ОВОС ), чл .31, an.4 и  an.б  от  Закона  за  
биологичното  разнообразие  (ЗБР ), чл .40, ал .4 от  Ниредбата  за  условията  и  реда  за  
извършване  на  oz{енка  за  съв.меститгостта  на  rz ипгове , прогрсхии , проекти  и  инвестиционни  
предложения  с  предмета  и  целите  на  опаsвпие  на  зитцитените  зotru (Наредбата  за  ОС ) и  
представена  писмена  документация  от  възложителя  по  Приложение  Ns 2 към  чл .6 от  
Наредбата  за  OBOG и  по  чл .10, ал .1 и  2 от  Наредбата  за  ОС , и  становища  от  специализирани  
ведомства  

РЕШИХ  

да  не  се  извъnшва  оценка  на  въздействие •го  върху  околната  среда  за  инвестиционно  
предложение : „Добив  на  блокове  от  варовик , тип  „Врачански  камък ", от  находище  
„Парапански  камък ", което  няма  вероятност  да  окаже  значително  отрицателно  въздействие  
върху  природни  местообитания , популации  и  месгообитания  на  видове , предмет  на  опазване  
в  защитени  зони  
меетоположение : землищата  на  с . Царевец  и  с . Старо  село , общ . Мездра , обл . Враца  
възложител : „Лодекс  Л" ЕООД  1618 София , р-н  Овча  купел , ул . „Маестро  Кънев " Ns65Б , 
ателие  Nц3 

Кратко  описаггие  на  инвестиционното  предложение : 
Инвестиционното  предложение  (ИП ) предвижда  добив  на  блокове  варовик , тип  

„Врачански  камък ", от  находище  „Парапански  камък". 
В  резултат  на  извършени  проучвателни  дейности  (на  основание  Разрешение  

Ns365/27.12.2013 г . на  Министерство  на  икономиката  и  енергетиката  и  сключения  със  същото  
министерство  договор  за  проучване  на  площ  „Ларапански  камък" от  19.09.2014г .), главно  
ядково  сондиране  и  проучвателна  кариера , в  част  от  площта  са  оконтурени  и  доказани  
промишлени  запаси  за  добив  на  скалнооблицовачтги  материа .пи  - блокове  тип  „ Врачански  
камък ", превръщайки  я  в  находище  „Парапански  камък ". 

Производствената  площадка  ще  се  разположи  на  стръмен  терен  на  територия  на  ДГФ  
IX категория  - нелесопригодна  голина . Концесионната  площ  е  разположена  в  землищата  на  
селата  Старо  село  и  Царевец , община  Мездра . Основна  част  от  концесионната  площ  ( над  98 

% ) представляват  ДГФ  и  пасища , общинска  собсгвеност . 
Разкриването  на  кариерата  за  добив  е  с  начало  разкритата  проучвателна  кариера . 

Отнемането  на  хумусния  слой , където  го  има , ще  става  с  багер . Предвид  нищожната  му  
дебелина , на  места  хумуса  се  примесва  с  изветрели  плочести  варовици . 

гр . Враца  3000, ул . "[ кзарх  Йосиф" Ns 81 
тел /факс : (+35992) 62921 1; e-maiL riosv vr@m-real.net  

http://riosv. vraca  karst.com  



Използвайки  релефа  и  по -слабата  изнетряла  плочеста  част  на  скanната  маса  от  
повърхносrга, се  прокарват  полутраншеи  и  с  помощта  на  хоризонт anно  и  вертикanно  
сондиране  се  започва  хоризонт anно  и  вертикално  рязане  на  скалния  масив  още  от  
повърхнос rга . 

От  данните  на  проучвателните  сондажи , се  определя  и  оформя  първото  разкривно  и  
първото  добивно  сrьпало  с  височина  средно  8 м  за  нсяко . Хумусът  ще  се  съхранява  на  
отделно  депо  от  основното  такова  за  складиране  на  отпадъчната  скanна  маса . Общата  площ  
на  двете  депа  е  38.259 кв . м . Материалите  и  от  двете  депа  ще  се  използват  при  рекут ►тивиране  
на  иззетите  пространства  от  находището . 

Технологията  на  добивните  работи  се  основава  на  отрязването  на  паралелепипедни  
части  от  скanния  масив , чрез  хоризон rално  и  вертикanно  рязане  с  диамантена  въжена  
резачка . Отрязаните  ламели  се  оразмеряват  предварително  чрез  сондажните  отвори  за  
проход  на  диамантеното  въже , като  размерите  им  варират  и  от  нanичието  на  характерните  
естествени  пукнатини  в  скanния  масив . След  огделянето  им  от  масива , ламелите  се  обръщат  
на  90 градуса  и  се  разкрояват  отново  с  рязанс  с  въжена  резачка , оформяйки  здравите  им  
части  в  обрязани  от  6 страни  блокове . Извозването  на  хумуса , както  и  отпадъчната  скална  
маса  до  съответните  депа  ще  става , чрез  товарене  с  челен  товарач  и  транспортирането  им  с  
автосамосв an. Добивът  ще  се  осъществява  в  границите  на  контура  на  запасите , на  фронт  
„изток -запад", с  напредване  на  изземването  на  добивните  сrьпала  в  посока  север , до  
цостигане  на  височина  на  откривката , непазволяваща  рентабилен  добив . 

Добивът  ще  се  осъществява  чрез  открит  кариерен  способ , вклгочващ  изцяло  и  
единствено  рязането  на  скалния  масив  с  циамантено  въже , без  каквото  и  да  е  използване  на  
взривни  материали . Основни  машини  в  кариерата  ще  бъдат : 

- въжена  резачка , режеща  с  безкопечно  диамантено  въже  с  ел .задвижиане . 
- сонда  за  вертикално  и  хоризонт anно  пробиване , с  цел  прокарване  на  режещото  

диамантено  въже . 
- челен  товарач  за  товарене  на  готовата  продукция  и  отпадъчната  скална  маса  
- багер  с  обратна  кофа  и  рипер  за  отделяне  на  отрязяните  части  (ламели ) от  скanния  

масив . 
- ел . компресори  за  сгъстен  въздух . 
- дизел  агрегат -генератор  за  ел . ток . 
- автосамосвал . 
Допълнителното  механооборудвапе  е  свързано  със  снабдяването  на  кариерата  с  

промишлена  вода , използвана  при  рязането  на  масива , изграждането  на  стопанство  за  ГСМ , 
ремонтно -механична  работилница  и  пеобходимите  санитарни  и  работни  помещения  за  
персонanа . 

Находище  за  подземни  богагства , скanно  облицовъчни  матери anи, „Парапански  
Камък" има  запаси  и  ресурси , в  два  контура , на  тиощ  общо  84.319, кв .м . 

На  основание  развитието  на  едннствено  възможните  (предвид  минно -техническите  
условия ) кариерни  пътища , организиране  на  депо  хумус  и  депо  отпадъчна  скална  маса , 
съгласувано  с  Министерството  на  енергетиката , е  дефиниран  необходимия  концесионен  
контур , ограничен  от  20 (двадесет ) гранични  точки , в  координатна  система  1970 г , с  площ  
общо  246.364, кв .м . 

Контур  1 площ  = 136804 кв .м  	Контур -2 Площ  = 109560 кв .м   

1.8547500.0 4689600.0 	 12. 8547500.0 4689341.7  

2.8547643.3 4689706.4 	 _ 	13. 8548855.0 4690367.4 	_  

3.8547750.9 4689712.9 	14. 8548963.1 4690492.4 	_ 

4.8547936.1 4689650.7 	 ~ 	15. 8549067.7 4690478.9 	 _ 

5.8548023.8 4689474.4 	 _ 	1 б. 8549053.5 4690362.0 
6.8548025.7 4689422.3 	_ 17. 8549070.7 4690265.6  

7.8547919.3 4689414.4 	 18. 8549242.3 4690085.3 

~ 



~7868.6 4689395.2 19. 8549180.8 4689975.3 
~7824.8 4689409.1 20. 8549011.4 4689930.9 
~ 47767.6 4689387.3 
~47750.7 4689434.1 

За  водоснабцяване  на  кариерата , в  най -ниската  част  на  площта  ще  се  изгради  басейн  с  
водонепропусклив  слой , с  цел  събиране  на  дъждовната  вода , която  ще  се  ползва  като  
оборотна , както  и  за  оросяване  на  кариерата  с  цел  намаляване  на  емисиите  от  прахообразни  
вещества . IIpи  недостиг  на  вода  в  басейна , ще  се  ггристъпи  към  водовземане  от  подземни  
води . За  питейни  нужди  на  кариерата  ще  се  доставя  бутилирана  вода . 

Отпадъчните  води  от  рязането  с  диамантените  въжени  резачки  ще  се  образуват  на  
мястото  на  рязане  на  блоковете  и  представляват  шлам  от  варовикови  частици . Предвижда  се  
този  шлам  да  се  утаява  във  временни  басейни  — утаители  с  глинесто  дъно , изградени  на  
съответното  работно  сrьпало , с  цел  повторно  изrголзване  на  декантираната  промишлена  
вода . На  практика  от  кариерата  няма  да  изтичат  производствени  отпадъчни  води . 
Изтичането  чрез  отвоцнителни  канавки  на  дъ >кдовни  води , разтворили  и  повлекли  част  от  
шлама  на  съответното  работно  поле  е  възможно  при  бурни  и  продължителни  валежи , като  
последните  ще  се  заустват  и  утаяват  в  същия  басейн  за  дъждовни  води . При  необходимост  
ще  се  изградят  два  утаителни  басейна  (дъжцовни  събирателни  за  оборотна  вода) от  двете  
страни  на  кариерата . fiроя  на  събирателните  басейни  ще  се  решава  в  генералния  работен  
проекг  на  кариерата , предвид  изчисленията  за  количеството  на  водосбора  от  и  извън  
кариерното  работно  поле . За  битово -фекалните  отпацъчни  води  от  кариерата  ще  се  използва  
химическа  тоалетна . 

Генерираните  производствени  и  опасни  отпадъци  (черни  метали , износени  
автомобилни  гуми , опаковки  и  отработени  масла ) ще  са  в  малки  количества . Те  ще  бъцат  
събирани  и  извозвани  за  рециклиране  по  предназначение , тези  които  е  разрешено  и  до  
регионалното  цепо  за  неопасни  отпадъци . 

На  кариерата  ще  се  изгради  собсгвен  трафопост , с  цел  цялостното  й  
електрифициране . 

1-Iътно -съобщителната  мрежа  е  добре  развита . Площта  е  свързана  с  черни  пътища  със  
Старо  село  и  село  Царевец , които  са  свързани  с  асфалтоии  пътища  с  гр . Мездра  на  запад  и  гр . 
Роман  на  изток . Най -близкото  населено  място  е  с . Старо  село  (отетои  на  около  1,5км  от  
проучвателната  кариера ). Най -близката  ж .п . гара  е  гара  Мездра  — на  около  10км . западно  от  
площта . 

Единствените  нови  пътища  ще  са  технологичните  такива , в  рамките  на  
концесионната  площ . 

F,ксплоатацията  на  находището  ще  се  извършва  при  стриктно  епазване  на  
екологичиото  законодателство . Единственото  въздействие  върху  околната  среда  е  
възможното  временио  и  незначително  (до  гтървия  цъжд  ) запрашаване  в  радиус  200-300 
метра  аг  кариерата , от  разпрашения  при  рхзането  варовик . Педвижда  се  средногодишния  
добив  от  кариерата  ца  възлиза  на  3.000 куб .м  офор iиени  от  6 страни  блокове  варовик . След  
регистриране  на  rьрговекото  откритие , „Лодекс  Л`` ЕООД , ще  подготви  изискващата  се  
документация  и  ще  подаде  в  съответните  срокове , заявление  до  Минисrьра  на  енергетиката , 
за  получаване  на  концесия  за  добив  за  срок  от  35 години . 

Инвестиционното  предложение  попада  в  обхвата  на  т .2, буква  „а" — ,,кариери . 
открити  рудници  и  добив  на  торф  (невключени  в  приложение  N~ 1)" на  Приложение  Ns2 на  
ЗООС . В  тази  връзка  на  основание  чл . 93, ал .1 т .1 на  Закона , ИП  подлежи  на  процедура  по  
лреценяване  на  необходимос rга  от  извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  околната  
среда  (ОВОС ). 
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Мястото  на  реализация  на  инвесгиционното  предложение  не  попада  в  границите  на  
защитени  територии  по  смисъла  на  Закона  за  защитените  територии  (ЗЗТ ) и  в  обхвата  на  
защитени  зони  по  смисъла  на  Закона  за  биологичното  разнообразие  (ЗБР ). 

Най -близо  разположените  защитени  зони  са  BG0001014 "Карлуково " и  BG0000332 
„Карлуковски  карст", определени  по  чл .6, ал .1, г .1 и  2 от  ЗБР  за  опазване  на  прйроцните  
местообитания  и  дивата  флора  и  фауна , включена  в  списъка  със  защитени  зони , приет  с  
Решение  N 1 22/02.03 .2007г . на  Министерски  съвет  (ДВ  бр .21/2007г .). 

~ 	 Съгласно  разпоредбите  на  чл .3 ], ал .4 от  ЗБР  и  чл . 2, ал . 1, т: ] от  Наредба  зи  
I 	 условията  и  реда  за  извършване  iia оценки  за  съвместимостта  ни  п~rинове , nрогрскла u, 

проекти  и  инвестиционнг .r nредлоз rсенин  с  пред .і zета  и  целите  на  опизване  tra зищиnге rгитс  
зони, предвиденото  инвестиционно  прецлохсение  подлежи  на  процецура  по  оценка  за  
съвместимос rга  с  предмета  и  целите  на  опазване  на  защитените  зони . 

След  прегледа  на  представената  документация  и  на  основание  чл .40, ал .3 от  
горецитираната  Наредба  за  ОС , въз  основа  на  критериите  по  чл.16 от  нея  е  напраиена  
преценка  за  вероятната  степен  на  отрицателно  въздействие , според  която  инвестиционното  
предложение  няма  вероятпост  да  окаже  значително  отрицателно  въздействие  върху  
природни  местообитания  и  местообитания  и  популации  на  видове , предмет  на  опазване  в  
намиращите  се  най -близо  защитени  зони . 

Представени  са  становища  от  Басейнова  Дирекция  „Дунавски  район "-Плевен  (БДДР - 
ГIлевен ), Регионална  здравна  инспекция -Враца  (РЗИ -Враца ), Регионален  исторически  музей - 
Враца  (РИМ -Враца ), Община  Мездра , кметство  с . Царевец  и  кметство  с . Старо  село , които  са  
включени  в  мотивите  на  настоящото  решение . 

МОТИВИ  

I. Характеристики  на  предлаганото  строителство , дейности  и  технологии : обе ~в , 
производителност , мащабност , взаимовръзка , и  кумулиране  с  други  предложегіоа sj, 
ползване  на  природни  ресурси , генерираии  отпадъци , замърсяване  и  диско nгфо lrг  нч  
околната  среда , както  и  риск  от  инциденти : 

1. ИП  предвижда  добив  на  блокове  варовик , тип  „Врачански  камък ", от  находище  
„Парапански  камък ", находящо  се  в  землищата  на  с . Царевец  и  с . Старо  Село , община  
Мездра . Концесионната  площ  на  кариерата  е  246.364, кв .м ., а  добивът  на  варовици  ще  
се  извършва  в  два  контура  на  обща  площ  общо  84.319, кв .м . - контур  1 с  площ  = 
136804 кв .м  и  контур  2 с  площ  = 109560 кв .м . В  рамките  на  концесионната  площ  са  
организирани  две  съоръжения  за  минни  отпадъци  — депо  хумус  (депо  от  булдозереи  
тип ) с  проектен  обем  28.900 куб .м  и  депо  отпадъчна  скална  маса  (също  булдозерен  
тип) с  проектен  обем  230.000 кв .м . 

2. Добивът  ще  започне  след  ❑олучаване  на  концесията  за  експлоатация  на  находището , 
на  основание  съответните  генерални  проекти  за  добив  и  рекултивация  за  целия  срок  
на  концесията  и  производните  им  годишни  технически  проекти  и  план  за  управление  
на  отпадъчната  скална  маса  (минг w отпадъци ). 

3. Добивът  на  блокове  от  варовик  ще  се  осъществява  чрез  открит  кариерен  способ , 
включващ  изцяло  и  единствено  рязането  на  скалния  масив  с  диамантен tэ  въже , без  
каквото  и  да  е  използване  на  взривпи  материали . 

4. Както  при  строителството  на  кариерата  (минни  откривно -подготвителни  работи ) така  
и  при  експлоатацията  (добива  на  блокове ), използваните  природни  ресурси  са  про - 
мишлените  запаси  на  варовик  за  скалнооблицовачни  цели , оконтурени  по  време  на  
проучването  на  находището . 

5. Добивът  ще  се  извършва  в  границите  на  контура  на  запасите , а  съпътстиащите  и  
допълнителни  дейности  като  временни  пътища , депа  хумус  и  отпадъчна  скална  маса  
и  готова  продукция  - в  контура  на  коіщесионната  площ . 
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6. За  улавяне  на  прахообразния  варовик  от  рязането  в  масива , ще  се  използва  главно  
дъждовна  вода , събирана  от  района  на  кариерата  в  изграден  за  целта  басейн  с  
водонепропусклив  слой . 

7. Предвицено  е  оросяване  на  кариерните  и  общинските  пътища  и  производствената  
площадка , с  цел  намаляване  на  прахообразните  емисии , образувани  от  работата  на  
тежките  машини . 

8. цлравлението  на  минните  отпадъци  ще  се  извършва  съгласно  изготвен  и  приложен  
гтлан . Всички  останали  генерирани  отrгадъци  (черни  метали , износени  автомобилни  
rуми , опаковки  и  отработени  масла ) ще  са  в  малки  количества  и  ще  се  третират  
съгласно  изискванията  на  Закона  за  управление  на  отпадъците . 

9. На  практика  от  кариерата  няма  да  изтичат  производствени  отпадъчни  води , респ . не  
се  предвижда  отвеждане  на  отпадъчни  води  в  подземни  и/или  повърхностни  водни  
обекти . 

1 О . Іепериране  па  шум  се  очаква  от  работата  на  дизел  генератора  за  производство  на  
ел .енергия  (до  електрифицирането  на  кариерата ), както  и  от  работата  на  багера , 

челния  товарач  и  движението  на  транспортните  срецства . Предвид  отдалечеността  и  
местоположението  на  обекта , този  шум  е  с  локално  въздействие , поносим  като  сила  и  
въздействие  от  рабатещите  на  кариерата  и  неоказващ  съществено  вредно  въздействие  
върху  околната  среда . 

11. Прецвидени  са  дейности  по  рекултивация  на  нарушените  терени , вкл . и  извършване  
на  поетапна  рекултивация  по  време  на  експлоатацията . 

12. Не  се  налага  промяна  на  съществуващата  и/или  изграждане  на  нова  пътна  
инфрасгруктура . 

13. Ilpи  стриктно  спазване  на  изискванията  и  условията  за  безопасност  на  труда , не  се  
предполата  възникване  на  риск  от  инциденти . 

II. Местополюжение , в  това  число  чувствителиост  на  средата , съществуващото  

ползване  на  земята , относителното  наличие  на  подходящи  територии , качеството  и  
регеиеративната  способност  на  природните  ресурси  в  района : 

1. IIроизиодствената  площадка  ще  се  разположи  на  стръмен  терен  на  територия  на  ДГФ  
1Х  категория  - нелесопригодна  ronutta. Концесионната  площ  е  разположена  в  
землищата  на  селата  Старо  село  и  Царевец , община  Мездра . Основна  част  от  
концесиоината  площ  (над  98 %) представляват  ДГФ  и  пасища , общинска  собственост . 

2. Предвид  минно -геоложките  и  минно -техническите  условия  на  находището  и  
свързаната  с  това  технология  и  минно  оборудване , в  конкретния  случай  е  налице  
класическо  разположение  на  пластовете  iia полезното  изкопаемо , поради  което  не  са  
възможпи  алтер iiативни  начини  за  разработване  на  находището . 

3. Върху  плогцта  на  която  ще  се  реализира  ИТ I са  проведени  проучвателни  дейности  на  
осноиание  Разрешение  Ns365 от  27.12.2013 г. ria Министерство  на  икономиката  и  
енергетиката  и  сключения  със  същото  министерство  договор  за  проучване  на  площ  
„Парапански  камък" от  19.09.2014 г . Възлохсителят  е  реализирал  проучването  в  
тгериода  13.11.2014 г . до  края  на  2016г . 

4. Съгласно  становище  с  изх . Ns 3836/04.07.2() 1 7 т  . на  БДДР -Плевен : в  терена , предвиден  
за  реализация  на  ИП  не  попадат  санитарно -охранителни  зони  определени  по  реда  на  
Нпредба  N~3 от  16.10.2000 г . за  ус.човията  и  реда  за  проучване , проектиране , 

утвърждаване  и  експлоатация  на  санг {rпаlrцо -охранителните  зони  около  
водоизточбіиците  и  съорьженията  за  питейно -битово  водоснабдяване  и  около  
водоизточниците  на  минерални  води , използва trи  за  лечебни , профилактични , 

пите iінгг  u хигиенни  ну.жди ; ИП  не  попаца  в  район  със  значителен  потенциален  риск  
от  наваднения ; ИП  е  допустимо  спрямо  целите  и  мерките  за  постигане  на  добро  
състояние  на  водите , определени  в  ГIУРБ  на  Дунавеки  район  и  реализирането  му  
няма  да  окаже  значително  въздействие  върху  водите  и  водните  екосистеми , при  
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изрично  епазване  на  посочените . н  становището  условия , мерки  и  нормативни  
изисквания . няма  разретиени  въздействия  върху  водното  тяло  в  района  на  ИП . В  
района  на  ИП  няма  съществуващи  разрешени  въздействия  върху  водните  тела , които  
трябва  да  бъдат  взети  предвид  при  гюследваща  процедура  по  реда  на  глава  шеста  от  
ЗООС . 

5. Съгласно  становище  на  РИМ  — Враца  с  изх . Ns 164/29.1 ].2017г ., при  реализираното  
теренно  археологическо  издирване  в  рамките  на  концесионната  площ  от  246 дка , не  
са  установени  видими  следи  от  нецвижими  и  движими  културно -исторически  
ценности . 

6. ИП  не  попада  в  границите  на  защитени  територии , съгласно  Закона  за  защитените  
територии  и  в  защитени  зони  съгласно  Закона  за  биологичното  разнообразие . 

7. В  резултат  от  реализацията  на  ИП  не  се  очаква  засягане  на  качеството  и  
регенеративната  епособност  гга  природните  ресурси  в  района . Въздействието  от  
добивните  дейности  е  пряко , но  само  в  рамките  на  концеснонната  площ  за  периода  на  
концесията . 

III. Способността  за  асимилация  на  екосистемата  в  естествената  околна  среда : 
1.Инвестиционното  предлохсение  нлма  вероятност  да  доведе  до  пряко  или  косвено  

унищожаване , увреждане  или  фрагментиране  на  природни  местообитания  и  
местообитания  на  видове , предмет  тта  опазване  в  най -близките  защитени  зони , тъй  
като  ще  се  реализира  извън  технйте  граници , на  значително  отстояние  от  тях . 

2. Въздействието  от  ИП  гце  е  локално  и  предвид  местоположението , обема  и  характера  
на  дейносrга , реализацията  му  не  предполага  негативно  възцействие , като  
унищожаване  или  дълготрайно  и  значително  по  степен  безпокойство  на  видове , 
предмет  на  опазване  в  горецитираните  защитени  зони , което  да  доведе  до  намаляване  
численос rга  и  плътността  на  популациите  им . 

3. ИП  няма  връзка  с  други  предложения  и  не  предполага  възникване  на  отрицателно  
кумулативно  въздействие . 

4. При  правилно  изпълнение  на  прецвидените  дейности  и  епазватге  на  посочените  в  
решението  условия  и  мерки , при  реализацията  на  инвестиционното  прецложение  
няма  вероятност  от  генериране  на  шум , вредни  емисии  и  отпадъци  във  въздуха , 
водите  и/или  почвите , които  да  окажат  отрицателно  въздействие  върху  структурата , 
функциите  и  природозащитните  цели  на  най -близките  защитени  зони . 

IV. Характеристиките  на  потенциалните  въздействии  — териториален  обrват , 
засегнато  население , включителио  трансгранични  въздействия , същност , големипа , 
комплекеност , вероятност , продължнтелност , честота  и  обратимост: 

1.Териториалният  обхват  на  въздействие  в  резултат  на  реализирането  на  
инвестиционното  предложенис  ще  е  в  рамките  на  коцесионната  площ  на  находище  
„Парапански  камък" в  землищата  na c. Царевец  и  с . Старо  село , общ . Мездра , обл . 
Враца . 

2. Съгласно  становище  на  РЗИ -Враца  - изУ . N КД-04-2248/27.09.2017 г ., реализацията  на  
инвестиционното  предложеттие  няма  да  окаже  отрицателно  въздействие  върху  хората  
и  тяхното  здраве  при  ттзпълнение  на  посочените  в  становището  изисквания . 

3. Дейностите  по  изпълнетше  тia инвестиционното  предложение  не  предполагат  
транстранично  въздействие . 

V. Обществеи  интерес  към  предложепието  за  строителство , дейности  и .пн  технологии : 
1. Съгласно  изискванинта  на  чл . 4, ал .2 от  Наредбата  за  ОВОС , възложителят  е  

уведомил  кметовете  на  община  Мездра , с . Царевец  и  с . Старо  село , а  чрез  тях  и  
засегнатата  общественост . 
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Предииц  разпоредбата  на  чл .б , ал .9 от  Наредбата  за  ОВОС , информацията  по  
Прилохсение  №2 е  била  обявена  и  достъпна  на  информационното  табло  в  сградата  на  
общинска  администрация  — Мездра , на  интернет  страницата  на  община  Мездра  и  в  
сградата  на  кметствата  в  с . Царевец  и  с . С`гаро  село . Съгласно  писмо  с  изх . Ns 26.00- 
110З /04.10.2017г . на  кмета  на  Община  Мездра , писмо  с  изх . Ns111/19.09.2017г . на  
кмега  на  с . Царевец  и  писмо  с  изх . №  141/0З .10.2017г . на  кмета  на  с . Старо  еело , в  
срока  на  обявяване  в  общината  и  в  кметствата  няма  посrьпили  становища , и  
възражения  от  заинтересовани  лица . 
Към  момента  на  изготвяне  на  настоянЩото  Решение  в  РИОСВ -Враца  няма  изразени  
устно  или  депозирани  писмено  жалби , възражения  и  становища  срещу  реализацията  
на  инвестиционното  предложение . 

З . 

ПРИ  СПАЗВАИЕ  ИА  СЛЕДНИТЕ  УСЛОВИЯ : 
1. При  необхоцимост  от  водовземане  от  подземни  води , съгласно  чл . 44 и  чл .46 от  

Закона  за  водите  дейността  подлежи  на  разрешителен  режим  по  реда  на  глава  IV от  
Закона . 

2. Битово -фекалните  отпадъчни  води  от  химическата  тоалетна  периодично  трябва  да  се  
извозват  за  пречистване  до  селищна  ГIСО 13, при  наличие  на  актуален  договор  с  ВиК  
оператор . 

З . При  необходимост  от  заустване  на  замърсени  атмосферни  води , да  се  предприемат  
действия  за  издаване  на  разрешително  за  ползване  на  воден  обект  за  заустване  на  
отпадъчни  води , съгласно  чл . 46, ал .1, г .З  от  Закона  за  водите . 

4. В  етапа  iia ексллоатацията  на  обекта  да  се  спазват  предвидените  мерки  (оросяване  на  
кариерните  пътища ) във  връзка  със  спазването  на  чл .70 от  Наредба  .Ns1 от  
2 7. 06. 2005г. зп  нор.ми  за  допустими  е.тгисгги  ua вредии  вещества  (замърсители), 
изпускани  в  сrт,чrосферата  от  обекти  u дейности  c неподвижни  източници  на  е.мисии  
— касаетц  ограничаването  на  емисиите  на  прахообразни  вещества . 

5. При  извършване  на  дейността  е  необходилю  да  се  осигури  спазването  на  допустимите  
нива  на  шум  за  съответната  територия  и  в  мястото  на  въздействие  (най -близко  
отстоящата  жилищна  сграда ) утвърдени  с  Наредба  ЈtЛ6 от  26.06.2006 г. за  
показа rтгелите  за  шум  в  околната  среда , отчитииЦи  степента  на  дискомфорт  през  
разІгичггите  части  на  денонощието , граничните  стойности  на  показателите  за  шу.м  
в  околната  среда , методите  за  оценки  ни  стойностите  на  показателите  за  шум  и  
на  вредните  ефекти  от  шума  вьрху  здривето  на  нсгселението . 

6. ГIри  експлоатацията  на  обекта : 
- Да  се  извърши  класификация  на  генерираните  отпадъци  от  дейносrга  на  дружеството  

(ремонтно -механична  работилница , би  гови  отпадъци  и  др .), съгласно  изискванията  на  
чл . 7 аг  HapeдFia N_о  2 от  23. 07.2014 г . зи  rсласисjiикация  на  отпадъците . 

- Да  се  обособят  и  обозначат  зони  за  безсэпасно , разделно  еъбиране  и  временно  
съхранение  на  работната  площадка  на  генерираните  производствени  отпадъци  и  да  се  
сключат  договори  за  тяхното  периодично  rтредаване  с  юридически  лица , 

притежаващи  необходимите  документи  по  чл .З 5 от  Закона  за  управление  на  
отпадъците . 

- Да  се  води  вярна  отчетност  за  всеюн  отделен  отпадък , съгласно  разпоредбите  и  
изискванията  iia Наредба  ЈtЛ  1 от  04 rонгг  2014 г. зи  реда  u образците , по  които  се  
предv сгrгавн  иnсjiормация  за  дейностигтге  пn отпадъците , както  и  реда  за  водене  на  
пvб. ггrчгги  регистри . 

- Да  не  се  допуска  нерегламентирано  изхвърляне  на  отпадъци , тяхното  изгаряне  или  
друга  форма  на  неконтролирано  упраиление  на  отпадъците . 
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7. Преди  извършване  на  откриино -подготвителните  работи  и  започване  на  
експлоатацията , операторът  да  изготви  собствена  оценка  за  възможни  случаи  на  
непосредствена  заплаха  за  екологични  щети  и  за  причинени  екологични  щети  за  
дейностите  от  приложното  rionc на  Закона  за  отговорнос rга  за  предотвратяване  и  
отстраняване  на  екологични  щети  (ЗОГIОЕЩ), съгласно  Приложение  N~ l аг  Наредби  
Ns1 от  29. 10. 2008г. за  види  на  превс rнтивните  и  оздравителни  ,lгерки  в  предвидетгите  
от  ЗОПОЕщ  и  за  минимскн r г.гя  раза rер  на  разходите  за  тяхт rото  изпълпгение  и  да  я  
представи  в  РИОСВ -Враца . 

- Въз  основа  на  оценката  ца  се  rrредвидят  превантивни  и  оздравителни  мерки  за  
предотвратяването  на  екологични  щети  и  минимален  размер  на  тяхното  изпълнение . 

- До  30 дни  от  започване  на  дейнос rта  операторът  да  подаде  необходимата  инс]юрмация  
за  включването  му  в  публичния  регистър  на  операторите , извършващи  дейности  по  
Приложение  Ns1 на  ЗОПОЕЩ , съгласно  Наредба  за  пуб.гичния  регистър  нсг  
операторите , които  извъригвснп  де ilностите  по  17риложение  N21 къ,i г  чл.3, т .1 от  
ЗОПОЕЩ  

Настоящото  Решение  се  отнсгся  си.тао  за  конкретно rпо  заявено  предлозгсетгие  и  в  
посочетгия  му  обхват . 

Настоящото  Решение  за  „Добив  ни  блокове  от  варовик , тип  ,, Врачаііски  килгък  ", от  
находище  , ,Парапанск u ка.-ггък " тге  vт,ггеня  sадълженията  на  възлажителя  за  изпъ .'пrение  г tа  
изискванията  на  Закони  за  опазватгс  ни  околната  среда  и  други  спег~иијнги  зикони  г.г  
подзаконови  нормативни  иктове  u не  ,тго .эгге  да  служи  като  основат rzre за  отnпадане  тги  
отговорността  съгласно  действащсгтпа  норлгативна  уредба . 

На  основание  чл .93, ссл .7 от  3ОО(' пргг  промяна  тга  инвестиционното  прес>ггозггение , 
на  възложителя  или  на  някои  nm оFэстпоятелствата , при  които  е  Firsлo издсгдено  
настоящото  решение , възлозк 'иптеля ;'iговияпг  възложител  трябва  да  уведо,lrгг  своевре ,tiгеино  
РИОСВ  — Враца . 

Неизпълнението  на  nvcmaвetrume условия  в  настоящото  решенис  е  тгарушение  на  
чл .166 т.2 от  ЗООС , зи  което  ще  бъдат  предприети  съответнитс  
идминистративнонаказателни  меркгг . 

На  основание  чл .93, ал .8 от  ЗООС , рсгиението  губи  правно  дсйсьпвие , ако  в  срок  от  5 
години  от  датата  на  гіздава tгето  му  не  e започтгало  осъществяването  тга  инвестггцггонното  
предложение . 

Решението  може  да  о'ъде  обзiсссгвано  чрез  РИОСВ -Враци  rгред  .иинистъра  ни  
околната  ередсг  и  водите  и/zглгг  nред  Ад;irитгисп lративетг  еъд  гр.Врсrца  c 11-дневен  с:рок  от  
съобиSаването  му  на  заитгтересовинипге  :n.rua по  реда  на  Адми tгистрсггтгвно nроцесуилния  
кодекс . 

Дата :!i~..2017 г.  
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