
ИНФОРМАЦИЯ 

 

(на основание чл. 25, във връзка с чл. 39 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС) ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ 

бр.81/2010 г., изм. и доп. ДВ бр.3/2011 г., ДВ, бр. 94/2012 г., вс. изм. и доп.) 

 

ОТНОСНО: ИП „Добив и първична преработка на варовици от 

строителни материали от находище „Гечовското“ в землището на село 

Бежаново, община Луковит, област Ловеч 
 

с възложител: „АСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Търговище 

 
  1. което предвижда разработване на находище за строителни материали – трошен 

камък за производство на бетон и пътни настилки в землището на с. Бежаново, общ. Луковит 

– находище „Гечовското“. Находище „Гечовското“ ще се разполага върху терен с обща площ 

221.475 дка. Концесионната площ е значително по – голяма -306.523 дка. Общият обем на 

изчислените геоложки запаси възлиза на 9 440 597 куб.м. Предвижда се и инсталиране на 

мобилна трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ), в границите на концесията.  

 Кариерата ще се разработва при следната технология за добив: разрушаване на скалата 

чрез провеждане на пробивно-взривни работи в сондажи; изземване и натоварване на 

взривената скална маса с помощта на багер; транспорт на скалната маса до приемния бункер 

на трошачно-сортировъчна инсталация с автосамосвали. 

 Предвидено е изграждането на депа за откривката и за почвените материали. Те ще бъдат 

разположени в непосредствена близост в контура на запасите в югозападния край на 

котлована. Проектният обем на депото е за съхранение на 162 000 m3 откривка. Депата ще 

бъдат с площ от 25 дка. 

 Предвижда се разкритата почвена покривка да се използва за рекултивация на кариерата. 

 Пробивно-взривните работи в кариерата ще се осъществяват със сондажни заряди от 

взривно вещество с цел извършване на добив. 

 В югозападната част на находището, където ще бъде започнат добивът на варовик, се 

планира да бъдат доставени и монтирани два фургона, чието функционално предназначение 

е за офис и битови цели. Фургоните ще бъдат разположени един до друг върху бетонен 

подложка (постамент). Тези съоръжения са с приблизителна дължина и ширина съответно 

8,0 m на 2,40 m. Всеки един от тях е разделен на три помещения, които ще се използват за 

малък офис, склад, стая за почивка, съблекалня и стая за обслужване на везната. На терена 

ще бъдат използвани мобилни еко тоалетни, които ще се обслужват съгласно договор с 

лицензиран подизпълнител. 

 За осъществяване на предвидените дейности в инвестиционното предложение ще се ползва 

съществуващата междуселищна пътна мрежа. Инвеститорът не предвижда изграждането на 

друг подход към представяната разработка, както изграждане на  газопровод, електропровод 

или друга нова техническа инфраструктура. Електрозхранването ще се извършва от 

генератори. Необходимото количество вода за технологични нужди ще бъде доставяно от гр. 

Ловеч, съгласно договор за водоползване с ВиК.  

Координатен регистър на външния контур на концесионната площ на находище 

“Гечовското“ - Координатна система 1970 Балтийска 

1 4700641.6 8595648.4 

2 4700649.5 8595629.2 



3 4700844.1 8595535 

4 4700983 8595615.5 

5 4700980.9 8596395.7 

6 4700899.3 8596458.3 

7 4700605.1 8596374.6 

8 4700576.7 8596233.3 

9 4700614 8596022.2 

10 4700649.4 8595719.5 

 

 Промишлена вода за оросяване на работните площадки и пътища срещу запрашаване ще се 

доставя с цистерни от с. Бежаново, от съществуващата водоразпределителна система. За 

питейни нужди ще се ползва бутилирана минерална или трапезна вода. Не се очаква 

образуване на промишлени отпадъчни води в границите на кариерата за добив. Не се 

предвиждат изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, само 

ще се изградят вътрешно-кариерни пътища.          

   ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии.  

ИП попада в границите на защитени зони (ЗЗ) BG0000240 “Студенец”, за опазване на 

дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-800/04.11.2008 г. на 

МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед №РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ 

бр. 10/05.02.2013 г.); изменена и допълнена със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ 

(ДВ бр. 41/18.05.2021 г.) и BG0000240 “Студенец”, за опазване на природни местообитания 

и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените 

зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. 

с Решение №615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със 

Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.). 

2. За ИП има представен в РИОСВ – Плевен Доклад  за оценка за съвместимостта 

с предмета и целите на защитени зони BG0000240 “Студенец”, за опазване на дивите птици, 

по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ 

бр.105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед №РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 

10/05.02.2013 г.); изменена и допълнена със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ 

бр. 41/18.05.2021 г.) и BG0000240 “Студенец”, за опазване на природни местообитания и на 

дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, 

приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с 

Решение №615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със 

Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.). 

На основание чл. 25 (2) от Наредбата за ОС всички заинтересувани лица в срок до 

24.04.2023 г. могат да депозират пред РИОСВ – Плевен писмени мотивирани становища по 

ИП и доклада на адрес: гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” №1А. 


