
Приложение № 5  

към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС 
 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ХАСКОВО 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 

 

ОТ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, С. МИНЕРАЛНИ БАНИ , ОБЛАСТ ХАСКОВО , ЕИК: 000903743 

Мюмюн Али Искендер-кмет на община Минерални бани 
 

Пълен пощенски адрес:  

с. Минерални бани, област Хасково, бул. „Васил Левски“ № 3 
 

телефон 03722/ 20-20; факс 03722/20-60; Email: min_bani@abv.bg;  
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  

Мюмюн Али Искендер – Кмет на Община Минерални бани, област Хасково 
 

Лице за контакти: Аппаз Сабахтин Зейнур – тел: 0889 32 19 24; otdel.trs@abv.bg 

          Ъшъл Апти– тел: 0885 40 44 71 ; otdel.trs@abv.bg 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 
 

Уведомяваме Ви, че Община Минерални бани   
 

има следното инвестиционно предложение: “ Благоустрояване на улична мрежа в три населени места в 

община Минерални бани''  Подобект: " Благоустрояване на улица „Атанас Райков“ в с. Сусам, община 

Минерални бани” 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението : 

Подобект: " Благоустрояване на улица „Атанас Райков“ в с. Сусам, община Минерални 

бани”за която е изготвен  работният проект, се налага поради следните причини: 

- съществуващата настилка е силно повредена и в отделни участъци разрушена вследствие 

на продължителна експлоатация и прокопаване при свързвания с водопровод; 

- бордюрите са частично разрушени и обрушени в следствие на продължителна 

експлоатация. На много участъци нивото им е понижено до нивото на настилката 

Проектът предвижда възстановяване на пътната конструкция на улица „Атанас Райков“ в                   

с. Сусам, Община Минерални бани от п.т.1  до п.т.27 с дължина L = 297,35м. Проектът,  

"Благоустрояване на улица „Атанас Райков“ в с. Сусам, община Минерални бани” представлява ново 

инвестиционно предложение. 

 (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:  
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Благоустроената улица ще бъде с асфалтобетонова настилка за движение тип „леко“ както следва: 

- долен основен пласт 30,00 см  на съществуваща трошенокаменна настилка; 

- горен основен пласт 15,00 см несортиран трошен камък 0/40мм; 

- неплътен асфалтобетон 5,00 см;  

- плътен асфалтобетон 4,00 см 

Габаритът на уличната настилка  е 5,00м (две ленти за движение по 2,50м) 

Ремонтните работи ще се изпълняват в следната последователност: 

 - ще бъде премахната съществуващата асфалтобетонова настилка, която е силно повредена  и 

разрушена. Ще бъдат премахнати и старите бордюри. 

 - ще бъде премахнат неподходящия материал за пътна основа. 

 - полага се горен основен пласт от несортиран трошен камък 0/40мм с дебелина 15,00 см. 

 - полагат се новите бордюри 15/25/50 см на предвиденото по проекта ниво. 

 - полагат се пласт от неплътен асфалтобетон с дебелина 5,00 см и от плътен асфалтобетон с 

дебелина 4,00 см. 

Отводняването на улицата е повърхностно, като естествения наклон на терена насочва дъждовната 

вода в северна посока. 

Предвижда се полагане на нова хоризонтална маркировка и поставяне на вертикална сигнализация 

на ремонтираната улица. 

Общата дължина на предвидената за благоустрояване улична мрежа в с.Сусам   е 297.35 м 

 

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: Благоустрояване на улица „Атанас Райков“ в с. Сусам, община 

Минерални бани “, няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности. 

 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 

1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и территории за опазване на 

обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на 

съществуваща пътна инфраструктура) 

 Населено място: област Хасково, община Минерални бани, село Сусам, улица „Атанас 

Райков“ от п.т.1до п.т.27 

 Близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на 

културното наследство:  не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа 

“НАТУРА 2000”. Поради това инвестиционния проект предвид характера му няма вероятност да 

окаже отрицателно въздействие върху тях и  видовете опазвани в нея. 

 очаквано трансгранично въздействие: Трансгранично въздействие от реализацията на 

инвестиционното предложение не се очаква. 

 

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) 

- Водата за производствени и питейни нужди се осигурява чрез водоноски 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

- НЯМА 



7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 
 
Образувани             Изчислени                    Предадени               Предадени    За повторна        Предадени СО                   За                        Общо                       Степен 

    от                          прогнозни                   за подготовка                  за                 употреба                  за                    оползотворяване      количество                       на 

   СМР                      количества                  за материално            повторна     на площадката    оползотворяване        в обратни                 СО за                      материално 

   и/или                     на образуваните       оползотворяване         употреба               на                    в обратни                насипи за              материално           оползотворяване  

премахване             отпадъци                     и за рециклиране          СО            образуване                насипи                  площадката         оползотворяване             на СО 

                                                                     (R4,R5  и др.)                                                                                                   на образуване                                                                                                                                                                             

            код съгласно 

            наредбата по 

            чл.3,ал.1 ЗУО   наименование    м
3
   тонове          тонове         тонове            тонове                 тонове                   тонове                     тонове                              % 

 1                    2                      3                    4          5                    6                   7                      8                           9                            10                              11                                  12 
Премахване                   Асф.смеси, 

                     17 03 02     съдържащи   

                                        вещества,      59,47    142,73                           139,88                                                                                                          139,88                              98 

                                        различни от 

                                        упоменатите 

                                        в 17 03 01*         

                     17 05 04    почви и  

                                       камъни,        376,15     827,53                          819,25                                                                                                         819,25                               99 

                                       различни от 

                                       упоменатите 

                                       в 17 05 03* 

                     17 01 01    бетон             19,30       46,32                            45,39                                                                                                           45,39                                98 

  

                                                      ОБЩА  ПРОГНОЗА  ЗА СТПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  НА  СО  ЗА ПРОЕКТА 

 

     Прогноза за общото 

           количество                                 Прогноза за материално оползотворените СО                            Прогноза за степента на материално оползотворените СО                   

      на образуваните СО                                                    (тонове)*                                                                                                        (%) 

             (тонове) 

 

              1016,58                                                                   1004,52                                                                                                        98,81 

 

     

 

 

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.) 

…………………………………………………………………………………………………….………..…………

…………………………………………………………………………………………………… 

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) 

- НЯМА 

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 
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извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 

2003 г. 

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. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. 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. otdel.trs@abv.bg; min_bani@abv.bg; 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес 

на електронна поща. otdel.trs@abv.bg; min_bani@abv.bg; 

 

Дата: .............................    Уведомител: ………………………………… 
(подпис) 
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