
Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Ново – ДВ, 

бр. 12 от 2016 г. посл. изм. бр. 62 от 2022 г.) 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

 

 от ИВАН МИНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 

 

Пълен пощенски адрес: област Кюстендил, община Кочериново, гр. Кочериново, пл. „Трети 

март“ № 1 

Телефон: 070532011, факс: 070532330 и ел. поща (е-mail): obst_kocherinovo@mail.bg 

Лице за контакти: Катя Селска – Ст. Експерт „Еколог“, телефон 0879 130 349 

  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че Община Кочериново има следното инвестиционно предложение: 

„Рехабилитация на уличната мрежа в община Кочериново, разделени на три под обекта“: 

Подобект 1: улица „Божана и Васил Котеви“, намираща се в с. Стоб 

Подобект 2: улица „Димитър Благоев“, намираща се в с. Пороминово 

Подобект 3: улица „Методи Попгеоргиев“, намираща се в с. Бараково. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

Настоящото инвестиционно предложение е ново и включва асфалтиране и 

рехабилитация на улици на територията на с. Стоб, с. Пороминово и с. Бараково, община 

Кочериново, област Кюстендил, както следва: 

− ул. „Божана и Васил Котев“, с. Стоб  

− ул. „Димитър Благоев“, с. Пороминово и  

− ул. „Методи Попгеоргиев“, с. Бараково. 

 

Към настоящия момент настилката на улиците е основно от речна баластра в лошо 

състояние – изразяващо се в наличието на много неравности пропадания и обрасли места с 



растителност. Липсата на асфалтово покритие предразполага при валежи образуване на локви ,а 

при по-големи количества и изравяне и изнасяне на материал от основата. 

Описаните в инвестиционното предложение улици на територията на с. Бараково, с. Стоб 

и с. Пороминово са публична общинска собственост. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОС „За 

временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на 

техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, освен ако в 

специален закон е предвидено друго”. 

С инвестиционното намерение ще се кандидатстване, чрез подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., с конкретно проектно предложение. 

 

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 предвижда премахване на съществуващата пътна 

конструкция и след оформяне на земното легло се полага следната конструкция: 

• Плътен асфалтобетон E=1200Mpa с дебелина 4cм; 

• Неплътен асфалтобетон E=1000Mpa с дебелина 6cм; 

• Трошен камък с дебелина 40см; 

За реализиране на инвестиционното предложение не е необходимо да бъде изграждана 

нова техническа инфраструктура. Предвидените изкопни работи са свързани само с улиците, 

където ще бъде направена изцяло нова настилка. 

 

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: 

Проекта трябва да бъде съгласуван с Община Кочериново, РИОСВ, РСПБЗН и 

експлоатационни дружества. 

 

4. Местоположение: 

Инвестиционното намерение ще бъде осъществено в обхвата на улици, намиращи се на 

територията на с. Стоб, с. Пороминово и с. Бараково, община Кочериново и по конкретно ще 



обхване : 

− ул. „Божана и Васил Котев“, с. Стоб  

− ул. „Димитър Благоев“, с. Пороминово и  

− ул. „Методи Попгеоргиев“, с. Бараково. 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

По време на ремонтните дейности не е необходимо водовземане за питейни, промишлени 

и други нужди, както и няма да бъдат използвани съществуващи и или изграждани нови такива 

съоръжения. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 

опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Няма да бъдат генерирани вещества които ще бъдат емитирани от дейността в т.ч. 

природни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с вода. 

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

По време на ремонтните дейности няма да бъдат генерирани и изхвърляни общи емисии 

на вредни вещества във въздуха. 

 

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

По време на изпълнение на инвестиционното предложение, строителните отпадъци ще се 

събират на подходящо място и с автотранспорт на фирмата – строител ще се транспортират до 

мястото, посочено от Община Кочериново. 

 

9. Отпадъчни води: 

Няма да бъдат генерирани отпадъчни води и не е необходимо заустване в канализационна 

мрежа на населените места или във водоплътни изгребни ями. 

 

10. (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Опасни химични вещества, които се 

очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и 

капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични: 

С реализирането на инвестиционното предложение няма да бъдат генерирани опасни 

химични вещества. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на 

глава шеста ЗООС.  

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 



извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато 

за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, 

се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради 

следните основания (мотиви): 

..................................................................................................................................................................... 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата 

на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг 

подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

3. Електронен носител - 1 бр. 

4.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

5.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

6.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран 

пощенски оператор. 

 

  

Дата: 21.12.2022 г. 
       Уведомител: ..............П.......................... 

                                      (подпис) 

  
 

 

 


