
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 Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО има следното инвестиционно 

предложение: „Реконструкция на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“, гр. Кочериново, област 

Кюстендил” 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

Община Кочериново ще кандидатства по Процедура за директно предоставяне на 

средства BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и 

обзавеждане с оглед реформиране на съществуващи домове за стари хора“ по Националния 

план за възстановяване и устойчивост за реконструкция на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ 

гр. Кочериново.  

Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“, гр. Кочериново представлява две двуетажни 



сгради долепени една за друга и свързани помежду си. Едната сграда е построена през 1947г., а 

другата през 2005г. На партерно ниво в сградата на интервенция са развити общи бани и 

душове, столова, дневна, входна част, стаи за настаняване. В части от сградата са осигурени 

отделни стаи със самостоятелни санитарни възли. Дома разполага с общ капацитет от 60 легла. 

Инвестиционното предложение предвижда да осигури материална база, отговаряща на 

стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст 

при запазване на броя на потребителите – 60, определени в Наредбата за качеството на 

социалните услуги. 

 

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: 

С Инвестиционното предложение се цели:  

✓ капацитетът, който трябва да осигуряват социалните услуги е 60 потребителя; 

✓ функционално разпределение на всички необходими помещения с цел удовлетворяване 

на минималните изисквания за предоставяне на посочената услуга; 

✓ облагородяване на прилежащия за Дома за стари хора терен; 

✓ подходящо повърхностно отводняване съобразено със съществуващото положение; 

✓ осигуряване на достъпна среда за ползватели на услугата и посетители с увреждания и в 

неравностойно положение; 

✓ осигуряване на мерки за енергийна ефективност на сградата и подмяна на отоплението; 

✓ подмяна на оборудване и обзавеждане (легла, гардероби, шкафове, маси и столове,  ел. 

уреди и др.); 

✓ ремонт на покрив; 

✓ осигуряване на противопожарната безопасност чрез прилагане на действащите правила и 

норми; 

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, изкупни работи и 

ползване на взрив.  

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 се съгласува/одобрява съгласно Закона за устройство на 

територията, в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при 

експлоатация на строежа.  

 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни 

UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии 

за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, 

схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

Инвестиционното предложение ще се реализира с границите на поземлен имот с 

идентификатор № 39116.72.722 по КККР на гр., Кочериново, община Кочериново, област 

Кюстендил, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: 

За друг обществен обект, комплекс, публична общинска собственост, съгласно Акт № 2737 от 

23.06.2020 г.  

 

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

експлоатацията: 

Дома за стари хора „Св. Иван Рилски“ гр. Кочериново е действащ и има необходимите 

документи с оператор „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил. Водоснабдяването се 

осъществява по съществуващия водопровод и не е необходимо изграждане на нови 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 изпълнение на ИП няма са бъдат генерирани или изхвърлени 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:  

Отпадъчните води от дома за стари хора са заустени във водоплътна изгребна яма, 

съгласно Закона за устройство на територията.  

 

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: 

Не се очаква да са налични на площадката 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. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен 

акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 

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

4. Електронен носител - 1 бр. 

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

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

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

посочения от мен адрес на електронна поща. 

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

пощенски оператор. 

 

  

Дата: .................... 
       Уведомител: ...............П......................... 

                                      (подпис) 

  
 

 


