
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 

 

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: „Открита спортна площадка – комбинирано спортно игрище за футбол на 

малки вратички/волейбол в УПИ I-382, кв. 9 по плана на село Пороминово, община 

Кочериново, област Кюстендил“  

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

Предвижда се да се изгради открито спортни игрище за комбиниран спорт – футбол 

на малки вратички и волейбол на мястото на бивша открита детска площадка в УПИ I-382, 

кв. 9 по плана на село Пороминово. Имотът е общински, предназначен за детска градина и 

ясла – филиал на ДГ „Алек мак“, която от години не се ползва и е закрита преди  години.  

Целта на проекта е да се даде възможност на много деца, ученици и младежи да 

общуват повече помежду си чрез спорта, който практикуват и така да прекарват 

пълноценно свободното си време. Проектът има обществена значимост, тъй като 

осъществяването на спортната дейност на територията на общината, има дългогодишни 

традиции в развитието на футбола.  

С изграждането на спортното игрище ще се даде шанс и на жителите от малките 

населени места от общината, където съществуват непрофесионални футболни отбори, да 



спортуват активно. Инвестицията в спорната инфраструктура ще даде повече възможности 

ма спортните клубове от общината за водене на редовни и пълноценни тренировъчни 

занятия, както и възможност на децата и подрастващите от община Кочериново да 

практикуват няколко вида спорт.  

Спортното игрище ще се използва не само за футбол и волейбол, но и за 

образователни игри в контролирана среда, пътна безопасност, стрелба с лек и др.  

 

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: 

Предвижда се спортната площадка да е с размери 17,8/41,6 м. Ще бъде оградено с 

ажурна ограда от стоманени поцинковани колове и метална мрежа /H=4 м/.  

Предвижда се демонтаж на стара асфалтова настилка с площ 17,8/41,6 м. Дейността 

обхваща премахване и извозване на асфалтова настилка. Уплътняване на земно легло за 

полагане на трошен камък. След полагане на трошенокаменната фракция се предвижда 

направа на армирана бетонова настилка. Повърхността ще бъде изразена посредством 

шлайфане, след което ще бъде положена изкуствена требва и акрилна настилка за три вида 

спорт.   

 

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: 

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности.  

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: 

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ I-382, кв. 9, по плана на село 

Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил. 

 

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

експлоатацията: 

По време на ремонтните дейности и при експлоатация на спортната площадка няма 

да бъде необходимо водовземане за питейни, промишлени и други нужди, както и няма да 



бъдат използвани съществуващи 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 изпълнение на инвестиционното предложение няма да 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: 

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. Скица № 152/26.07.2022 г.  

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: 27.07.2022 г.  
       Уведомител: .................П....................... 

                                      (подпис) 

  
 

 


