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П Р О Т О К О Л 
 

 

            От обществено обсъждане на „Частично изменение на действащия Общ 

устройствен план на Община Мездра за отразяване на предоставената концесионна площ с 

Решение  №160/07.03.2013 год. на Министерски съвет за концесия за подземни богатства - 

скално-облицовъчни материали - варовици, чрез добив от находище „Горна Кремена”, 

участък „Буков дол” в землището на с. Горна Кремена, община Мездра 

 

 

Днес, 24.08.2021 год. се проведе обществено обсъждане на проект за „Частично 

изменение на действащия Общ устройствен план на Община Мездра за отразяване на 

предоставената концесионна площ с Решение  №160/07.03.2013 год. на Министерски съвет 

за концесия за подземни богатства - скално-облицовъчни материали - варовици, чрез добив 

от находище „Горна Кремена”, участък „Буков дол” в землището на с. Горна Кремена, 

община Мездра 

 

 

На обсъждането присъстваха: 

 

арх. Атанас Йорданов – главен архитект на Община Мездра 

 

Диана Павлова – главен експерт „Устройство на територията, техническа 

инфраструктура и опазване на околната среда“ 

 

инж. Стела Митева – старши експерт „Кадастър и регулация” 

 

Представител на проектанта „Фалкор“ СД – инж. Нели Андонова 

 

Представител на Възложителят – инж. Георги Шишков  

 

Обсъждането бе водено от главния архитект на Община Мездра и протече по 

следния начин: 

 

Представяне на разработения проект от представителя на проектанта, инж. Нели 

Андонова. 

          Проект за изменение на ОУПО Мездра е разработен съгласно разрешение за 

изработване изменение на ОУПО Мездра, дадено с Решение № 115 от Протокол № 

9/25.06.2020г. на Общински съвет - Мездра, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ, в 

обхват на концесионната площ с координати на точките от №1 до №13 съгласно приложение 

№1 от договора за предоставяне на концесия с размер на 107148 кв.м., която включва площта 
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на утвърдените запаси на находище „Горна Кремена“ и необходимите площи за 

осъществяване на дейността по концесия извън добива. 

          Изменението на ОУП на община Мездра е изработено във връзка със сключен договор 

за концесия за добив на подземни богатства от находище „Горна Кремена“, участък „Буков 

дол“  в землището на с. Горна Кремена. 

          Възложено е от „МОНОЛИТ“ АД, в качеството си на концесионер. Договора за 

концесия е сключен на 14.05.2013 год. за срок от 35 години.  ОУПО Мездра е приет и одобрен 

с решение №443 от Протокол №31 от 14.12.2017 год.  на Общински съвет Мездра. 

          Основание за проектиране е Решение №115 от Протокол №9/25.06.2020 г. на Общински 

съвет Мездра. 

          За основа на плана е използвана извадка от Кадастралната карта на с. Горна Кремена в 

М 1:3000. Върху плана са нанесени границите на концесионната площ, границите на 

находището и въздушен електропровод, минаващ през територията. 

          Концесионната площ е с размер 107148 кв.м., индивидуализирана с координатите на 

точките в координатната система от 1970 г. 

          №                 Х                          Y 

           1          4697339,6                8540283,0 

           2          4697349,0                8540338,0 

           3          4697298,6                8540383,9 

           4          4697279,0                8540178,0 

           5          4697242,2                8540547,2 

           6          4697152,0                8540561,9 

           7          4697045,0                8540545,1 

           8          4696920,6                8540472,1 

           9          4696861,0                8540404,3 

          10         4696861,3                8540372,2 

          11         4696946,6                8540327,9 

          12         4697098,0                8540253,3 

          13         4697160,1                8540222,1 

          Граничи от изток с местен път с асфалтова настилка. 

          За реализация на инвестиционното намерение, съгласно чл. 74, ал. 1 от Закона за 

подземните богатства, е необходимо смяна на предназначението на засегнатите имоти. 

          В изпълнение на чл. 59, ал. 1 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ се налага изменение на ОУП за 

територията на община Мездра, за да се отрази концесионната площ. 

          Съгласно предвижданията на ОУП, територията дадена на концесия е определена със 

„Забрана за смяна на предназначението. На основания чл. 6, ал. 8 от Правилата и нормативите 

за прилагане на ОУП на община Мездра, се допуска: „ Промяна на предназначението в 

територии със забрана за промяна на предназначението се допуска само по изключение за  

„...............; за терени със самостоятелен устройствен режим съгласно чл. 4, ал. 2, т. 22-28 и 

….“. 

           Съгласно чл.4, ал.2, т.22-28 и ...........“ от Правилата и нормите за прилагане на 

действащия ОУПО Мездра, се определят терени със самостоятелен устройствен режим: 

„Терени за мини кариери (Т)“ за находище „Горна Кремена“, участък „Буков дол“, 

определени от контура на концесионната площ. 

          Едновременно с изменението на ОУПО Мездра е изработен ПУП – ПЗ за смяна 

предназначението на земеделска земя в обхвата на концесионната площ, допуснат с Решение 

№116,117 и 118  от Протокол № 9/25.06.2020год. на Общински съвет – Мездра и Решение 

№140 и 141 към Протокол №10/30.07.2020 г. за поправка на решения 116 и 118. 

 



Електроснабдяването на обекта ще се осъществи на първо време с генератори. 

Инвеститора ще започне процедура по захранване на кариерата с ток, съгласно 

предписание на „ЧЕЗ Електро България“. 

Водата за нуждите на технологичния процес ще бъде доставяна с цистерни от 

дружество притежаващо разрешително за водовземане. Отпадните производствени води 

ще се събират във водоплътна изгребна яма и ще се използват в оборотен цикъл. 

По отношение на предоставената концесия са проведени, необходимите процедури 

по ЗООС и поднормативната му уредба. 

 

По така представения проект, нямаше постъпили въпроси, с оглед на което 

обсъждането приключи. 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ: 

 

1… * 

 

          /арх. А. Йорданов/ 

 

2… * 

 

          /Д. Павлова/ 

     

3… * 

 

          /инж. Ст. Митева/ 

 

4… * 

 

          /инж. Н. Андонова/ 

 

5… * 

 

          /инж. Г. Шишков/ 

 

*- Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 


