
Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда  

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД 

 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

  

от 

ИВАН МИНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 

(седалище) 

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

„Трети март” № 1 

Тел.: 07053/ 2011; факс: 070532330; ел. поща (е-mail): obst_kocherinovo@mail.bg  

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

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че Община Кочериново има следното инвестиционно предложение: 

премахване на потенциално опасни стоящи дървета, намиращи се в следните населени 

места: с. Мурсалево, с. Пороминово, с. Стоб и гр. Кочериново. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

Последните години в администрацията на Община Кочериново са постъпили 

сигнали за опасни дървета, част от които са за незабавно премахване. Има случаи на 

нанесени щети на автомобили от паднали дървета в с. Мурсалево. Наличието на 

потенциално опасни стоящи дървета има в следните населени места: с. Мурсалево, с. 

Пороминово, с. Стоб и гр. Кочериново. Същите са посещавани многократно от 

длъжностни лица на общината, след което на базата на физическото им състояние и 



опасността от инциденти са категоризирани като опасни  дървета - престарели със 

започнали невъзвратими гнилостни процеси по стъблата и короните, с нарушена 

физическа устойчивост, поява на суховършия и изсъхнали клони.  

Опасните дървета за които имаме намерение да предприемем действия за премахване се 

намират в урбанизирана територия, дървета по населени места: 

1. с. Мурсалево, дере „Раздолци“, успоредно на ул. „Христо Ботев“- 92 бр. дървета 

предимно от топола 

2. УПИ V – 81, кв. 7 и по плана на с. Пороминово - 4 бр. бреза 

3. с. Стоб УПИ III-509 и УПИ IV-509, кв. 13, УПИ I – 507, кв. 1 и от двете страни на 

моста на р. Рилска по плана на с. Стоб – 15 бр. дървета: кв. 1 – 1 бр. върба, 4 бр. брези, 1 

бр. липа и 1 бр. секвоя. От двете страни на моста на р. Рилска 7 бр. тополи и 1 бр. върба. 

4. гр. Кочериново, ул. „Калин“ между о.т. 151 и о.т. 156 – 11 бр. тополи 

 

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: 

Основните процеси се изразяват в премахване на опасни дървета в УПИ V – 81, кв. 7 и 

по плана на с. Пороминово; УПИ III-509 и УПИ IV-509, кв. 13, УПИ I – 507, кв. 1 по плана 

на с. Стоб; гр. Кочериново, ул. „Калин“ между о.т. 151 и о.т. 156 и почистване на 

храстовидна растителност и премахване на опасните дървета в дере „Раздолци“, село 

Мурсалево и при моста на река Рилска в село Стоб. 

 

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: РИОСВ-Благоевград 

  

 



 

4. Местоположение: 

1. с. Мурсалево, дере „Раздолци“ в урбанизираната територия;  

2. УПИ V – 81, кв. 7 и по плана на с. Пороминово; 

3. УПИ III-509 и УПИ IV-509, кв. 13, УПИ I – 507, кв. 1 и от двете страни на моста на 

р. Рилска по плана на с. Стоб 

4. гр. Кочериново, ул. „Калин“ между о.т. 151 и о.т. 156 

 

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

експлоатацията: Не се предвижда използването на природни ресурси. 

 

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: Във 

връзка с изпълнение на чл. 140, ал. 4, т. 1, т. 2 от Закон за водите, беше назначена 

междуведомствена комисия, която да определи участъците от водните обекти, чиято 

проводимост е намалена, от направения оглед на водните обекти: при моста на река Рилска 

в село Стоб и дере „Раздолци“ в село Мурсалево е съставен Констативен протокол № ЧР-

08-10/19.05.2022 г. С констативни протокол № КД-01-457 и № КД-01-458 от 18.05.2022 г. 

на БДЗБР са направени предписания за почистване на водните обект от храстовидна и 

дървесна растителност. 

 

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

При отрязване на опасните дървета и почистването на храстовидната растителност 

ще се образуват биоразградими отпадъци, които ще се почистят от избраният изпълнител 

от проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина. 

 



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

предприятието/съоръжението: 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. Скици – 4 броя 

3. Констативен протокол № ЧР-08-10/19.05.2022 г. от междуведомствена комисия по чл. 

140 от Закона за водите 

4. Констативни протоколи № КН-01-457 и № КН-01-458 от 18.05.2022 г. от БДЗБР 

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: 26.05.2022 г. 
       Уведомител: ............П............................ 

                                      (подпис) 

  
 

 


