
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. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че Община Кочериново има следното инвестиционно предложение: 

„Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на улица 

„Христо Ботев“ (между ОТ45, ОТ46, ОТ46а и ОТ61), кв. 10, с. Пороминово, общ. 

Кочериново“ 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

Съоръжението представлява стоманобетонна подпорна стена с парапет, изпълнена 

на ламели, с обща дължина 136,3 м и височина 4,00 м, като в югозападния край намалява 

до 2,00 м. Функционално предназначение - за преодоляване на голямата денивелация на 

терена, между две съседни улици – ул. „Гоце Делчев” и ул. „ Христо Ботев”, в село 



Пороминово.  

След поройните дъждове, в периода от 03.01.2021 г. до 04.01.2021 г., на 04.01.2021 

г. е установено, че е възникнало свличане на земни маси и срутване на част от подпорната 

стена, с дължина около 9 м, на ул. „Христо Ботев”. Оформен е ясно изразен свлачищен 

откос. Теренът в района на инцидента е силно преовлажнен. Получено е разместване и 

наклоняване на още два ламела от подпорната стена, с дължина около 9 м, в съседство на 

срутената част от стената.  

Изготвена е техническа експертиза за експлоатационното състояние на обекта. 

Направеното обследване констатира следното състояние:  

- Сегмент с дължина 9 метра е напълно разрушен; 

- Сегмент с дължина 9 метра е претърпял деформация в кората и се намира в опасно 

състояние; 

- Липса на отвеждане на повърхностни води от високия терен; 

- Малки и не функциониращи барбакани; 

- Образуване на свлачищен участък. 

В резултат на направения оглед и обследване, и имайки предвид описаните факти за 

текущото състояние на обекта, община Кочериново, като собственик на подпорното 

съоръжение и прилежащата му инфраструктура е възложи изготвянето на инвестиционен 

проект за аварийно – възстановителни работи по реконструкцията на разрушения участък 

от съоръжението. Целта му да бъде възстановяването и укрепването на създалото се 

свлачище, реконструкцията на повредените елементи и осигуряване на отвеждането на 

подпочвени и повърхностни води, с оглед осигуряване на условия за нормална и безопасна 

експлоатация и на намиращите се в близост улици и инфраструктура. 

 

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: 

СМР се състои в изпълнение на: 

Съоръжението представлява стоманобетонна подпорна стена с парапет, изпълнена на 

ламели, с обща дължина 136,3 м и височина 4,00 м, като в югозападния край намалява до 

2,00 м. 

Основните процеси за реализация на инвестиционното предложение за 

възстановяване на подпорната стена са следните:  

- Земни работи - изкоп за подпорна стени  с механизация, с включено разриване, 

товарене, транспорт и депониране; 

- Земни работи - ръчен изкоп, с включен извозване; 



- Разрушаване на съществуваща подпорна стена от стоманобетон, с включени 

всички дейности; 

- Извозване и депониране на неподходящи земни маси; 

- Обратен насип от подходящи земни маси зад подпорни стени (от 

изкоп),включени всички дейности; 

- Уплътнявана земно легло за фундаменти,включени всички дейности; 

- Временно укрепване на строителен изкоп, включени всички дейности;  

- Доставка и полагане на подложен бетон С12/15; 

- Направа на кофраж за подпорни стени и декофриране; 

- Доставка и монтаж на барбакани; 

- Доставка и полагане на бетон С25/30 за подпорни стени; 

- Заготвяне, доставка и монтаж на армировка за подпорни стени;  

- Eкструдиранполистирен (XPS) за оформяне на дилатационна фуга между 

отделните ламели на – стената; 

- Доставка и омазване на стената с битум – двукратно; 

- Изграждане на дренажи зад стената при фундамента,включени всички дейности; 

- Изграждане на стоманобетонов канал за отвеждане на повърхностни води, 

включени всички дейности; 

- Изграждане на метален предпазен парапет - тип ограда по короната на стената, 

включени всички дейности; 

- Ремонт и рехабилитация на съществуващ преливник / шахта/ на водохващане, 

включени всички дейности. 

Подготовката на земното легло се състои в уплътняване на пласта, върху който ще 

лежи пътната настилка на дълбочина не по-малка от 0,3 m до плътност не по-малка от 95 % 

от максималната обемна плътност на скелета.  

Насипното тяло трябва да се изграждат от подходящ насипен материал от групите А-

1 и А-2 или от почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 след извършване на подходяща 

стабилизация, която може да бъде химична (с полимерни химични добавки, вар, 

хидравлични свързващи вещества за пътища (H R B ) с ъ г л . Б Д С E N 1 3 2 8 2 - 1 , 

цимент, смес от вар и HRB, смес от вар и цимент), механична (с кариерни отпадъчни 

материали, фрезован материал, баластра, пясък, шлака) или комбинация от тях. 

Стабилизираните почви трябва да отговарят на техническите изисквания, посочени в табл. 

3403.1.1 и 3403.1.2. от ''Техническа спецификация от 2014г.''на АПИ. 

Материалът за насипи трябва да бъде положен в последователни пластове, върху 

пълната широчина на напречното сечение плюс необходимата резервна широчина и на 

такива дължини, които са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на 

методите за уплътняване, които са възприети. 

Бетонови работи 

Изпълнението на бетони ще се извършва в съответствие с изискванията на БДС EN 

13670. 

Якостта на натиск на бетона трябва да бъде определена чрез пробни кубчета, които са 



приготвени и отлежавали според изискванията на БДС EN12390-2, изпитани на натиск 

съгласно изискванията на БДС EN 12390-3 в заготовъчни форми, отговарящи на формите 

съгласно БДС EN 12390-1. 

 

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: 

Местонахождението на обекта е в регулационните граници на с. Пороминово, между 

ул. „Гоце Делчев“ и ул. „Христо Ботев”. 

 

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

експлоатацията: 

Не се предвижда използване на природни ресурси по време на изпълнение на 

проекта. 

 

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: 

След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е 

длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, 

указано от Възложителя, въз основа на издадено разрешение от общината за депониране на 

строителни отпадъци (с предварително уточнено и записано в него количество), без такса. 

Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са 

собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места. 

 

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: 

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. 

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) 

  
 

 


