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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Уведомявам Ви, че юридическо лице „ПИРИН КАМ” ООД има следното инвестиционно предложение:
„Добив на строителни материали - мрамори от находище „Водицата”, землище на село Ново
Лески, община Хаджидимово, област Благоевград”
Характеристика на инвестиционното предложение:
1.

Резюме на предложението:

За ИП „Добив на строителни материали - мрамори от находище „Водицата”, с площ
156 327 кв. м, землище на село Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград” с
Възложител „ПИРИН КАМ” ООД има издадено Решение №БД-02-ПР/2011 г. на Директора
на РИОСВ-Благоевград – Да не се извършва ОВОС. Съгласно писмо с изх.
№517(2)/08.09.2017 г. на РИОСВ-Благоевград, фирма „ПИРИН КАМ” ООД е уведомена, че
към момента цитираното Решение №БД-02-ПР/2011 г. е загубило правно действие.
Предметът на дейност на „ПИРИН КАМ‘’ ООД включва пpoдaжбa нa cтoки от
coбcтвeнo пpoизвoдcтвo, пoкупвa нa cтoки или дpуги вeщи c цeл дa ги пpeпpoдaдe в
пъpвoнaчaлeн, пpepaбoтен или oбpaбoтен вид и др. в района на гр.Гоце Делчев. Предмета на
фирмата включва също и придобиване на подземни богатства и инертни материали,
транспортна дейност и строителство.
Чрез своя съдружна фирма, собствениците на „ПИРИН КАМ” ООД притежават
производствена база в района на с.Ново Лески, общ. Хаджидимово. Фирмата притежава и
добра материално-техническа база и квалифицирани специалисти в областта на
извършваната дейност. Техниката и оборудването, които притежава фирмата са: транспортни
машини – автосамосвали; бордови коли; земекопна техника – автобагери; фадроми;
булдозери; подемни машини – автокранове. През последните години фирмата търси други
печеливши производства в района на област Благоевград, в които да инвестира. Такова за
района се явява производството и реализацията на инертни строителни материали.
За реализиране на тези намерения „ПИРИН КАМ” ООД е проучило находище на
строителни материали – подземни богатства „Водицата“, на основание Разрешение
№710/11.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите и Договор за проучване от
27.04.2010 г. Проучването е извършено въз основа на одобрен Работен проект и с финансови
средства на “ПИРИН КАМ” ООД.
Находище „Водицата” се намира в източните склонове на Южен Пирин, на около 1,0
км северозападно от с.Ново Лески, общ.Хаджидимово и на около 2,0 км ЮИ от село
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Мусомище, община Гоце Делчев. Според административното деление на страната попада на
територията на общ.Хаджидимово в землището на село Ново Лески. Границите на
находището са определени с координати на гранични точки от №1 до №9.
По резултатите от проведеното проучване и в съответствие с Класификацията на
запасите и ресурсите на находищата на твърди подземни природни богатства, на находището
са изчислени запаси и ресурси от мрамори, годни за производство на трошен камък. При
изчислението на запасите са спазени кондиции, утвърдени от Инвеститора и съгласувани с
МОСВ. Находище „Водицата” включва два блока с изчислени запаси в категории:
доказани(111) и вероятни(121) и един с предварително установени ресурси (332).
Мраморите от находището са окачествени по резултатите от лабораторни изследвания
на 15 броя проби, взети от проучвателните изработки и по данните от техноложките
изпитвания на една валова проба, взета от проучвателната кариера.
Резултатите от проучването на находището са отразени в Окончателен геоложки
доклад. С протокол № НБ-45/28.10.2010г. на Специализираната експертна комисия (СЕК)
при МОСВ са утвърдени запаси и ресурси от мрамори по състояние към 01.10.2010 г. на
находище “Водицата”, годни след преработка за приложение в строителството по
изискванията на: БДС EN 12620:2004 – добавъчни материали за бетон и БДС EN
13043+АС:2005 – скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни
писти и други транспортни площи.
Съгласно чл.21, ал.7, т.2 от измененията на Закона за подземните богатства от
2008г./ДВ.бр.70 от 8 Август 2008г./ регистриране на Търговско откритие на находище на
подземни богатства се извършва след представяне от титуляря на Разрешението за проучване
на влязло в сила Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което
се одобрява осъществяването, или на решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното
предложение за добив и първична преработка на подземни богатства, издадени по реда на
Закона за опазване на околната среда.
На база издаденото през 2011 г. Решение №БД-02-ПР/2011 г. по преценка
необходимостта от извършване на ОВОС, фирма „ПИРИН КАМ” е титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0431 от 26 април 2011 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
Съгласно Решение № 499 от 11 юли 2014 г. на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ (ДВ брой 60,
от дата 22.7.2014 г.) – на „ПИРИН КАМ“ – ООД, гр. Гоце Делчев е предоставена концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства –
строителни материали – мрамори, от находище „Водицата“, разположено в землището на с.
Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград за срок от 25 години и концесионна
площ с размер 156 327 кв. м. Началният срок на концесията е датата на влизане в сила на
концесионния договор. Към момента концесионния договор между двете страни не е
сключен, поради липсата на действащо Решение по ОВОС за инвестиционното предложение
за добив на строителни материали - мрамори от находище „Водицата”.
2.
Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от
други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване
на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура
(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи,
предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение е за добив на мрамори за производство на трошен
камък от находище “Водицата”, за което са получени достатъчно данни за икономическата,
технологичната и геоложка изученост. Находището се характеризира със следните
параметри.
- Площ на находището – 156 327 кв.м.
- Долна кота на запасите и ресурсите - + 640м.
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- Количеството на изчислените запаси и ресурси от мрамори:

категория /111/ - 321,57 хил.куб.м.

категория /121/ - 38,27 хил.куб.м.

категория /332/ - 9 976,47 хил.куб.м.
На находището е изчислена и откривка с общ обем от 250,55 хил.м3, от която в обсега
на запасите са 17,34 хил.м3 а на ресурсите – 233,21 хил.м3.
След получаване на концесия за добив, за разработването на находище „Водицата” ще
се изготви Цялостен работен проект за добив и преработка, в който ще бъдат определени
границите на минните изработки, с които ще бъде добивано полезното изкопаемо за срока на
концесията и ще се определят местата за депониране на откривката от почвено – земни
материали от добива.
Инвестиционната програма на фирма „ПИРИН КАМ” ЕООД предвижда от находище
„Водицата” средногодишно да се добиват 20 000 куб.м. мрамори за производство на трошен
камък. За целта, при срок на концесия от 25 години от находище „Водицата” ще трябва да се
отработи площ от около 50 дка при следните параметри:
 Средногодишен добив на полезно изкопаемо/при 3% загуби/ – 20 000 куб.м.
 Средногодишен обем откривка за отнемане – 1 000 куб.м.
 Общ обем минна маса за изземване за срока – 525,0 хил.куб.м., в т.ч.
 Полезно изкопаемо – 500,0 хил.куб.м.;
 Откривка – 25,0 хил.м3.
Полезното изкопаемо – мрамори на находище „Водицата” ще се експлоатира по
открит начин с кариера „Водицата”.
До находището има прокаран черен горски път, който с малко средства може да се
поддържа за целогодишно използване. Терена на находището представлява стръмен склон, с
наклони 30° - 35°. Мраморите са напукани и натрошени и се отнасят към VII категория по
сондируемост. Обемната маса е 2,61 гр/см3. Ъгъла на естествения откос 300. По
зърнометричен състав са микро- до дребнозърнести, неравномернозърнести. Дебелината на
мраморните пластове е до 1,0 м.
Откривката е развита в изток-североизточните части на склона с максимална дебелина
на кота 640м - до 20м за блоковете със запаси и до 50м за блоковете с ресурси. Представена е
от почвен слой, делувиални наслаги и тектонски обработени гнайси и мрамори от разломна
зона.
Технологията за изпълнение на основните процеси в кариера “Водицата” ще е пряко
свързана с физико-механичните показатели и технологични качества на подлежащите на
изземване геоложки материали. Тази дейност ще се извършва изцяло с механизация.
Взривни вещества не се предвижда да се използват, поради близостта на населените
места. Процеса на добив ще включва следните дейности:

Премахване на откривката. Представена е от сбити едри чакъли с глинеста
компонента и тектонизирани скални материали. Ще се извършва с багер и булдозер.

Изземване на полезното изкопаемо. От скалния масив ще се отнемат едри
мраморни късове с обем до 0,25 куб.м. Големината им ще зависи от конкретните условия:
дебелината на пластовете и напукаността на масива. Те ще се натоварват на автосамосвали и
транспортират на депо. Ще се извършва също с багер.
Мраморите имат добра напуканост, а извършените теренни наблюдения и измервания
на находището установяват неговата блокова напуканост. За ефективно провеждане на
добивните работи, кариерата трябва да се ориентира съобразно съществуващата основна
система на напуканост в масива.
Факторите, които ще влияят благоприятно за експлоатацията на полезното изкопаемо
ще са следните: малък обем на откривката; наклон на терена е удобен за прокарването на
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добивни хоризонти; добрата напуканост на мраморите в масива ще позволява откосът на
работните стъпала да се движи от 60º до 90º; леката отбиваемост на скалните блокове.
Факторите, които ще влияят отрицателно при експлоатацията ще са: слаба
застъпеност на т.нар.хоризонтални пукнатини, което няма да позволява оформянето на
правилни работни стъпала, която ще създава предпоставки за злополуки при работа в
близост до откосите на кариерата.
Използваната технология за кариерен добив ще включва следните процеси: откривни
работи; добивни работи и насипищни работи.
При изземването на минната маса ще се използват комплекси, които ще се
диференцират на два потока – откривен за покривката и добивен за мраморите.
За изпълнение на откривните, добивните и насипищните работи ще е предвидена
подходяща по вид и размер механизация, а също така и необходимата техника за извършване
на спомагателните дейности.
Откривката, която е представена от делувиални насипи и тектонска глина, ще се
отнема изпреварващо при развитие на минните работи в кариерата.
Откривната маса ще се прибутва с булдозера и събира на купове, откъдето с багера
ще се натоварва на автосамосвало и транспортира на насипището, в района на кариерата.
Откривните работи на кариера „Водицата” ще се извършват основно в началния
период на концесията, като се предвижда общо за срок от 25 години да се отнеме минна маса
с обем от около 25,0 хил.куб.м. За една година се предвижда отнемане на около 1000 куб.м.
почвено-земни и скални материали.
Целта на добивните работи е да се отделят малки скални блокове от масива с размери
до 0,30мх0,40мх0,25м. Това ще става механизирано с багер. За целта багера ще бъде
оборудван с пробивно длето и чук. Изземването на полезното изкопаемо в находището ще
става на хоризонти с височина до 12м. Съгласно технико-икономическите показатели
кариерата трябва да осигурява годишно добив на 20 000 куб.м. плътна минна маса от
полезно изкопаемо за. преработка в ТСИ за получаване на различни видове фракции от
трошен камък. Като се вземат предвид експлоатационните загуби от 3%, характерни за
кариерния добив, количеството суровина, която ще се транспортира и преработва в ТСИ ще
бъде 20 000 м3/год
Отцепването на скалните блокове ще става по напукаността на мраморите и
плоскостите на развитите пукнатинни системи в находището. Отнетите от масива скални
блокове ще се натоварват с багера на автосамосвали и транспортират до площадката за
преработка. Площадката ще се изгради на най-ниския разработван хоризонт в кариерата
+640м. Добивните работи постоянно ще се съпътствуват с товаро-транспортни и насипищни
работи.
Транспортирането както на откривката, така и на полезното изкопаемо ще се
извършва с автосамосвали на площадката за преработка, която се предвижда да се изгради
източно от кариерата в контура на концесионната площ.
Добивът на полезни изкопаеми винаги е придружен със загуби на полезен компонент.
Факторите, обуславящи загубите биват природни, технико-технологични и организационни.
Загубите при добива, количеството на технологичния отпадък и площта на
находището с нарушен терен са показателите за екологосъобразно използване на подземните
природни богатства. При добива на мраморите се очаква технологичните загуби да възлизат
до 3 %.
Откривката от делувиални наслаги и технологичния отпадък от преработката в ТСИ
може да се използва са направа на земни насипни основи, предвид на по-високото
количество на скалните късове в тях. Предвижда се по-голямата част от откривката да се
оползотворява за насипване на пътищата в района на находището.
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За отнетата откривка при добива е достатъчно да се ползва едно насипище, което ще
се разположи извън контура на кариерата в концесионната площ. Насипаният на купове
материал на насипището ще се пробутва и разстила с булдозер.
За изпълнение на комплекса откривни, добивни и насипищни работи ще се предвиди
подходяща по вид и размер механизация, а също така и необходимата техника за
спомагателните дейности. Процесите по разкриване и добив ще са изцяло механизирани.
Наличната механизация ще е обща за извършването на тези дейности.
При тази технологична схема на работа на кариера “Водицата”, предимствата ще са
следните: бързо и сравнително лесно маневриране спрямо теренните условия; лесно
увеличаване и намаляване на дължината на работното поле в зависимост от качеството на
материала; използване на минимален брой машини и техника;
Инвестиционното предложение за добив на мрамори от находище „Водицата” е ново,
не се отнася за разширение или промяна на производствената дейност. Друга дейност,
свързана с инвестиционното предложение е преработката на полезното изкопаемо за
производство на трошени фракции инертни материали за гражданското и пътно
строителство. За обслужване на тази дейност, на обекта ще се обособи площадка, където ще
се монтира мобилна ТСИ, фургони за канцелария и битови нужди и ще се съхранява готовата
продукция и необходимата техника и механизация. Площадката ще се изгради в найизточната част на находището, извън контура на кариерата, в концесионната площ.
Предвижда се да заема площ от около 5 дка.
3.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от
издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е за добив на строителни материали – мрамори за
трошен камък от находище на подземни богатства „Водицата”. Площта на находището е
156 327 кв.м. Добива на мрамори ще се извършва само в контура на площта с утвърдени
запаси и ресурси.
Разработването на полезното изкопаемо на находище на мрамори „Водицата” няма
връзка с други инвестиционни предложения в района.
4.

Местоположение:

Находище „Водицата” се намира в източните склонове на Южен Пирин, на около 1,0
км северозападно от с.Ново Лески и на 2,0 км югоизточно от село Мусомище, общ.Гоце
Делчев.
- Населено място: Находище „Водицата” попада в землището на с.Ново Лески.
- Община: Според административното деление на страната попада в община
Хаджидимово, обл.Благоевград
- Поземлен имот и собственост: Площта на находището се разполага в земи от
държавния горски фонд, стопанисвани от Държавно горско стопанство „Гоце Делчев”.
- Близост до или засягане на защитени територии: Не засяга и не е в близост до
съществуващи защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Не попада и в
границите на защитени зони по екологичен проект Натура 2000.
- Очаквано трансгранично въздействие: Не се очаква трансгранично въздействие
върху компонентите на околната среда при реализацията на инвестиционното предложение.
- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:
За реализацията на инвестиционното предложение не се налага и няма да се променя
съществуващата и да се създава нова пътна инфраструктура. Североизточно от находището на разстояние 1,0км, преминава второкласния асфалтов път Гоце Делчев - ГКПП-Илинден.
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Достъпът до находище „Водицата” ще се извършва по съществуващи полски и горски
пътища в района, отклонение от асфалтовия път Гоце Делчев - ГКПП-Илинден, при с.Ново
Лески. За целогодишното им ползване, се предвижда част от тях да бъдат разширени до 4,0м
а основата им да бъде направена с материали от откривката на находището.
5.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и

експлоатацията:

Инвестиционното предложение за добив на мрамори от находище „Водицата”, както и
за преработката им не предвижда използване на промишлена вода, поради което няма да има
и заустване на промишлени отпадъчни води.
Не е необходимо и електроснабдяване. Техниката и преработващите съоръжения,
които ще бъдат използвани за добива и преработката ще са с автономни дизелови двигатели.
Не се предвижда изграждане на бани. За работниците ще бъде осигурена бутилирана
вода за питейни нужди.
6.

Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Източници на организирани емисии: Няма – обекта няма да бъде значим източник на
емисии на замърсители в атмосферния въздух на района, поради което въздействието може
да бъде оценено като незначително.
Източници на неорганизирани емисии: Експлоатацията на находището се заключва в
провеждането на откривни и добивни работи, транспорт и преработка. Отделяните емисии
ще са – общ прах, ФПЧ (фини прахови частици) и изгорели газове от строителната и
транспортна техника. Взривни вещества не се предвижда да се използват, поради близостта
на населените места. Начинът на експлоатация на полезното изкопаемо на практика няма да
променя фоновите съдържания на атмосферния въздух в района.
При експлоатацията на полезното изкопаемо на находище „Водицата” не се очакват
изменения в качеството на атмосферния въздух в района.
7.

Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Провеждането на дейността по инвестиционното предложение няма да генерира
отпадъци. При разкриването и експлоатацията на полезното изкопаемо ще се отнема
откривка от делувиални наслаги и тектонски материали, представляващи скално-земни
материали, която за предоставен срок на концесия от 25 години ще възлиза общо на около
25,0 хил.куб.м. Тези материали ще се отнемат и депонират разделно.
Начините по отнемане, депониране, съхраняване и оползотворяване на тези
материали ще се разработят в Цялостния работен проект за експлоатация и в Проекта за
рекултивация на нарушените терени. В процеса на преработката на скалните блокове от
мрамори в ТСИ, ще се получава технологичен отпадък, включващ дребни скални късове. По
данни от Геоложкия доклад, този отпадък се очаква да е до 15 % от добитата скална маса.
Отпадъкът ще бъде събиран и депониран на насипището за скални отпадъци от добива.
В съответствие със Заповед № РД-323 от 10.08.1998 г. за определяне на отпадъците по
смисъла на § 1, т. 1. от ЗОВВООС класификацията на получавания отпадък е с код 01.01.02.
Ремонтът на добивната и транспортна техника ще се извършва в РМР на фирмата в
село Ново Лески, поради което в района на кариерата няма да се генерират метални
отпадъци.
Битови отпадъци (код 20 03 01) през периода на строителство и експлоатацията ще се
формират от персонала, който ще работи на обекта. Липсата на столово хранене ги определя
като малки по количество, а по вид са главно опаковки от домашно приготвена храна. На
кариерата те ще се събират във варел и ще се транспортират до договорираното от
Инвеститора депо за твърди битови отпадъци.
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За правилното и системно изземване на откривката и депонирането й ще се разработи
„План за управление на минните отпадъци”, който ще се внесе за одобряване в МЕ.
8.

Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.),
сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.),
отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна
яма и др.)

На обекта няма да се формират промишлени отпадъчни води от добива и
преработката, тъй като технологичната схема не е свързана с формирането на такива.
За битово-фекалните води, формирани от персонала на работната площадка, ще се
ползва екотоалетна, което няма да налага изграждането на канализациона система. Същите
ще се събират в специален резервоар (част от самата екотоалетна) и ще се изчерпват от
фирмата доставчик, която има ангажимент и необходимото разрешение за по нататъшното
им третиране.
9.

Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на

предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните
вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към
Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На разглежданата територия няма и не се предвижда да се съхраняват опасни химични
вещества.

ГОСПОДИН КМЕТЕ,
Моля, да уведомите засегнатото население, чрез поставяне на приложената към
уведомлението обява на видно място в сграда на общината и да ни информирате за
проявения обществен интерес към инвестиционното предложение от населението на община
Хаджидимово.

Прилагам:
1. Решение №БД-02-ПР/2011 г. и писмо с изх. №517(2)/08.09.2017 г. на РИОСВ-Благоевград.
2. Копие на Разрешение №710/11.03.2010г. на МОСВ
3. Схема на контура на крайните гранични точки на находище „Водицата” в М 1:5000.
4. Координатен регистър на крайните гранични точки на находище „Водицата”, землище на
село Ново Лески, общ.Хаджидимово в система „1970”.
5. Схема на разположението на находище „Водицата” и част от имотите на ДГФ, в
землището на село Ново Лески, общ.Хаджидимово в М 1:5000
6. Удостоверение за Търговско откритие №0431 от 26.04.2011 г. на „ПИРИН КАМ" ООД.
7. Обява за инвестиционно предложение на “ПИРИН КАМ” ООД

Дата: .............................

Уведомител (Димитър Чонгов): …………….……………
(подпис, печат)
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Приложение №5

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР
на точките по контура със запаси и ресурси на находище „Водицата”
/координатна система „1970”/

№

Х(север), м

У(изток), м

Н(кота), м

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

44 74 903.5
44 74 784.6
44 74 593.1
44 74 510.3
44 74 378.0
44 74 180.6
44 74 395.4
44 74 655.5
44 74 757.0

85 35 396.0
85 35 472.1
85 35 566.4
85 35 584.8
85 35 725.0
85 35 458.0
85 35 383.4
85 35 248.5
85 35 255.0

640.0
640.0
640.0
640.0
640.0
825.0
782.5
825.0
781.0

Площ на находището: 156 327 кв.м.

Управител на „Пирин Кам” ООД: ...............................
/Дим.Чонгов/

ОБЯВА
„ПИРИН КАМ” ООД, гр.Гоце Делчев
УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица за своето
инвестиционно предложение: „Добив на мрамори от находище „Водицата”, в

землището на с.Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград.

Находище „Водицата” е проучено на основание Разрешение №710/11.03.2010г на Министъра
на околната среда и водите. Намира се в източните склонове на Южен Пирин, на около 1,0 км
северозападно от с.Ново Лески, общ.Хаджидимово и на около 2,0 км ЮИ от село Мусомище, община
Гоце Делчев Находището е с площ от 156 327 кв.м. Разполага се на стръмен североизточен склон, с
наклон до 30º- 35º. Слабо е прорязано от стръмни дерета, развити в североизточна посока, към
Гоцеделчевската котловина.
Попада в землището на с.Ново Лески, община Хаджидимово. Най-близко разположени населени
места в района на находището са с. Ново Лески и с.Мусомище. Североизточно - на 1,0 км, преминава
асфалтовия път Гоце Делчев - ГКПП-Илинден. Град Гоце Делчев е свързан с автомобилни пътища по
долината на р.Места с гр.Благоевград и гр.София, през седловината Попови ливади – с гр.Сандански,
през Зап.Родопи – с градовете Пловдив и Смолян.
Достъпът до находището се извършва по същствуващи полски и горски пътища, отклонение от
асфалтовия път Гоце Делчев - ГКПП-Илинден.
Площта на находището се разполага в земи държавен горски фонд, стопанисвани от Държавно
горско стопанство „Гоце Делчев”.
Електроснабдяване при добивните работи няма да е необходимо, тъй като техниката, която ще
работи ще е с автономни двигатели с вътрешно горене и режима на работа ще е само през светлата част
на денонощието.
Инвестиционната програма на фирма „ПИРИН КАМ” ООД предвижда от находище „Водицата”
средногодишно да се добиват до 20 000 куб.м. мрамори, които след преработка да намерят приложение
в строителството. За целта, при срок на концесия от 25 години от находище „Водицата” ще се отработи
площ от около 50,0дка.
Находище „Водицата” не засяга и не е в близост до съществуващи защитени територии съгласно
Закона за защитените територии (ДВ бр.133/98 изм. и доп........ДВ бр.28/2005г.). Не попада и в границите
на защитени зони по екологичен проект «Натура 2000».На територията на находището липсват
исторически, архитектурни и археологични паметници.
За ИП „Добив на строителни материали - мрамори от находище „Водицата”, с площ 156 327 кв.
м, землище на село Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград” с има издадено Решение
№БД-02-ПР/2011 г. на РИОСВ-Благоевград – Да не се извършва ОВОС. Съгласно писмо с изх.
№517(2)/08.09.2017 г. на РИОСВ-Благоевград, към момента цитираното Решение №БД-02-ПР/2011 г. е
загубило правно действие.
Фирма „ПИРИН КАМ” е титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0431 от 26 април
2011 г., издадено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Съгласно Решение № 499 от 11 юли 2014 г. на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ (ДВ брой 60, от дата
22.7.2014 г.) – на „ПИРИН КАМ“ – ООД, гр. Гоце Делчев е предоставена концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от
находище „Водицата“ за срок от 25 години и концесионна площ с размер 156 327 кв. м. Началният срок
на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор. Към момента концесионния договор
между двете страни не е сключен, поради липсата на действащо Решение по ОВОС за инвестиционното
предложение за добив на строителни материали - мрамори от находище „Водицата”.
Информация за инвестиционното предложение интересуващите се могат да получат всеки
работен ден в сградата на община Хаджидимово и в РИОСВ Благоевград.
За контакти, становища и мнения:
РИОСВ Благоевград – тел.073 / 883140 12; отдел Превантивна дейност
Община Хаджидимово - тел.07528 / 22 83, еколог

Управител на „ПИРИН КАМ” ООД, гр.Гоце Делчев

