към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 12.02.2016 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от Община Белово – представлявано от инж. Костадин Варев- кмет на община Белово
град Белово, ул. Орфей 4 а, Булстат 000 351 558

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):03 581/ 47 70, kmet@ belovo.eu
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Костадин Варев - кмет
Лице за контакти: инж. Анета Кечева – Директор Дирекция,,СА„,0878 601 684

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че община Белово има следното инвестиционно предложение:
Кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „ Рехабилитация и реконструкция
на улица основа точка 71 до основа точка 72 в гр. Белово, Община Белово, област Пазарджик „
по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001- 19.124 МИГ Белово,
Септември, Велинград- Мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „ , финансирана от
ПРСР 2014- 2020 г. от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на МИГ Белово,
Септември, Велинград.

Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението ,,Рехабилитация и реконструкция на улица основа точка 71 до
основа точка 72 в гр. Белово,,. Улицата е второстепенна улица, в лошо състояние е пътната
настилка, тротоарното платно и в това си състояние не е безопасна за движение , и е нужен
ремонт.,,

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност
съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда
(ЗООС)
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:
Настоящият проект има за цел да осигури:
 решение за рехабилитация на уличната настилка, тротоари и всички принадлежности към
тях;
 да се преустанови процеса на разрушаване и да се гарантира носимоспособността и
равността;
 повишаване на комфорта на пътуване по обновената инфраструктура и подобряване на
пропускателната възможност;
 да се обезпечи безопасността за движение на пътници, автомобили и пешеходци;
 да се осигури отводняване от уличното платно;

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ - Улицата е част от второстепенната улична мрежа –
обслужваща улица/ в посочения обхват /. Състоянието на настилката на улицата е лошо. В поголямата част от улицата e дефектирала с множество пукнатини. Тротоарната настилка е с
бетонови плочки, на някои места е разрушена или липсваща. Хоризонталната маркировка и
вертикална сигнализация липсват.
ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ново ситуационно решение за проектна скорост от 40
км/h отговаряща на техническите изисквания. Главна предпоставка при решаване на трасето е
максималното възможно използване на ширина на платното. За улицата е разработена
проектна ос, разположена в средата на уличното платно. Проектните габарити са приети така,
че да отговарят на действащата в момента Наредба №2 за планиране и проектиране на
комуникационно-транспорните системи на урбанизираните територии, като основната цел е
била да са най-близки до съществуващите.
Дължина– 86 м
Габарити
 ленти за движение: 2х3.00(2.75) м
 тротоари – 0.75м до 0,90м (с варираща ширина спрямо оградите)
Нивелетите на улицата е съобразена с теренната линия на съществуващите улици,
проектирани в средата , като се държи сметка и за нивото на ръбовете на настилката.
Настилка - улицата е предвидена рехабилитация на настилката:
 асфалтова смес за износващ пласт АС изн.А – 5 см
Предвижда се цялостна подмяна на бордюрите 18/35см, както и подмяна на

съществуващата настилка на прилежащия тротоар към тях.
Всички пешеходни пресичания са проектирани според Наредба №6 за достъпна среда –
с понижени до нивото на настилката бордюри .
Настилката за подмяна на тротоара е:
 бетонови плочи
 основа от трошен камък – 16см

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:
неприложимо
…………………………………………………………………………………………....
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)
Улица предмет на инвестиционното предложение са в урбанизираната територия на град
Белово.Прилагаме скица извадка от ККР на град Белово.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни
води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на
нови)
Не се предвижда.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се предвижда.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Не се предвиждат отпадъци, т.к е възможна повторна употреба както на фрезования асфалт, така

и на старите тротоарни блочки и бордюри. Същите ще се съхранят на подходящи места, а
фрезования асфалт ще се използва в рамките на населените места, за насипване на улици, които
са без асфалтова настилка и са на земна основа.

8. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен
воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Не се предвижда.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните
вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към
Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
Не се предвиждат.
………
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по
реда на глава шеста 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 уведомяване на съответната/съответните община/общини,
район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл.
4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. – да.
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. скица на имота и др. в подходящ мащаб. – да.
4. Документ за собственост или документ, доказващ правото на възложител /съгласно §1,
т.20 от преходни и заключителни разпоредби на ЗООС/. – не е приложимо, за улици не се
съставят актове за общинска собственост.
5. Електронен носител – 1 бр.
6. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.- да
7. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на
посочения от мен адрес на електронна поща.- да

Дата: 09.04.2019г.

Уведомител:……………………….
Инж. Костадин Варев - кмет
(подпис)

