Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
И. Д. ДИРЕКТОР 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:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА,
Уведомяваме Ви, че Община Кочериново има следното инвестиционно предложение:
„Благоустрояване на градски парк - гр. Кочериново“, община Кочериново, област
Кюстендил
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Инвестиционното предложение (ИП) предвижда благоустройствени ремонтни работи
за подобряване елементите на градски парк – Кочериново, като ще се изпълнят следните
дейности: парково осветление, ремонт на настилки; ремонт на бордюри; озеленяване;
ремонтни работи по част В и К на територията на съществуващия градски парк

Кочериново - УПИ IX, имот с пл. № 1436, кв. 38

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:
Процеси при изпълнение на дейностите, включващи се в ИП:
1. Парково осветление
Парково осветление - представлява продължение на общинската осветителна мрежа на гр.
Кочериново.
Захранването на ел. енергия ще стане от нова Разпределителна касета, монтирана в
началото на парка. В ИП се предвижда всички външни тела да се заменят.
За изпълнение на ИП ще се извършат следните дейности:
-

Направа на изкоп с профил 0,4/0,85 м. – 1500 м.

-

Поставяне на пясъчна възглавница 10 см. на дъното на изкопа – 1500 м.

-

Зариване и тръмбоване на изкопа – 1500 м.

-

Полагане на гофрирани армирани тръби 50 мм за захранващи кабели към

електроразпределителната мрежа и захранващи кабели за парковото осветление – 2195 м
-

Монтаж на LED осветител 55W с височина на стълба 4,5 м – IP65 – 47 бр.

-

Монтаж на алеен осветител LED 18W – IP65 с височина на стълба 1,2 м. – 38 бр.

-

Монтаж на противовлажен LED прожектор – IP68 – 9 бр.

2. Ремонтно-възстановителни работи по настилките
 Бетонови плочи и павета
 бетонови плочи /павета
 пясък
 трошен камък (фр.0-45мм) с дебелина 23 см, положена в един уплътнен пласт,
като основа за тротоарна настилка от бетонови плочи
Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават
равнинноста, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При
нареждането на плочите между тях се остават фуги с ширина 5 мм, които се запълват с
пясък. На разстояние не по-голямо от 4,5 м се оставят и напречни разширителни фуги с

ширина 15 мм.
 Бордюри
Бордюрите се поставят върху основа от бетон. Те се укрепват чрез запълване на
фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона, ще бъде
предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност.
Ударопоглъщаща настилка - за детските площадки
Каучуковите настилки за детски площадки се изработват съгласно БДС EN 1177, по този
стандарт каучуковите настилки трябва да бъдат ударопоглъщащи.Тези настилки представляват
пресована смес от каучукови гранули и специални смоли.Поставянето на такъв тип
ударопоглъщаща настилка намалява сериозността на нараняванията и вероятността от травми.
Настилката се полага върху равна и чиста основа.

3. Ремонтно-възстановителни работи по част „ВиК“
В имота предмет на ИП има съществуваща чешма, свързана с водопроводната мрежа
на града и се предвижда ремонт на същата и подмяна на ВиК съоръженията, като се
извършат следните мероприятия: изкоп в земни почви; подложка от пясък; засипване на
изкопи; трамбоване на обратна засипка; изграждане на ревизионни шахти; изграждане на
кранови шахти; полагане на PVC тръби в готов изкоп; полагане на водопроводи от тръби в
готов изкоп; циментова замазка
4. Озеленяване
В ИП се предвижда запазване на съществуващите зелени площи и допълнително
озеленяване с иглолистни и широколистни дървесни видове, ниски форми иглолистни и
широколистни дървета и храсти, почвопокривни, крайпоточни растения и цветя,
благоприятни съгласно изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството
и безопасността на площадките за игри.
5. Парково обзавеждане
В ИП се предвиждат следните паркови мебели - кошове за отпадъци, маси за пикник
и детски съоръжение – пързалка, люлки, въжен мост, люлееща се греда, клатушки, пътека
от пънчета и др. Предвижда се монтиране на лека ажурна ограда и врати.

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:

За изпълнение на

Част: Електрически инсталации – Парково осветление за

обществен градски парк –гр. Кочериново, съгласно Закона за устройство на територията се
изисква разрешение за строеж.

В тази връзка се изисква и становище от Пожарна

безопасност и защита на населението – гр. Рила.
За текущите ремонтно-възстановителни дейности не се изисква разрешение за
строеж.

4. Местоположение:
ИП ще се реализира в обществен градски парк в гр. Кочериново, УПИ IX, имот с пл.
1436, кв. 38 кадастрален и регулационен плана на гр. Кочериново, община Кочериново,
област Кюстендил, одобрен със Заповед № 147/29.12.1987 г. и допълнен със Заповед №
РД-01-05-208/01.06.2018 г.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
В имота предмет на ИП има съществуващ водопровод – отклонение от водопроводна
мрежа на гр. Кочериново, захранващ чешма за ползване на посетителите на градския
парка.
Парковото осветление ще бъде продължение на осветителната мрежа на града.

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 ИП, 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:
ИП предвижда поставяне на мобилни химически тоалетно, включително и за
инвалиди, общо 6 бр. За доброто състояние на мобилните тоалетни поддръжката за
почистване и изпомпване на кабината ще се осъществява от фирма съгласно сключен
договор.

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. 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. Заверено копие на Акт № 8/20.10.1997 г.
3.2. Заверено копие на Скица № 52/11.03.2021 г.
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: 19.08.2021 г.

Уведомител: ...............П....................
(подпис)

