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Приложение № 5 
към чл. 4, ал. 1 

(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., 

в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 

2018 г.) 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА  

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно намерение 

 

Пълен пощенски адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик 3900, ул. „Княз 

Борис I” № 6 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. и факс: 0936/53017, e-mail: kmet@belogradchik.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  Борис Стефанов Николов 

– Кмет на Община Белоградчик 

Лице за контакти: Николай Димитров, гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие” – 0878486166, e-mail:  niki_svetlanov@abv.bg 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК има следното инвестиционно 

предложение: „Изграждане на улица „Първа“, улица „Втора“ и улица „Трети март“ в 

град Белоградчик” 

 Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението  

Целта на инвестиционното намерение  е изграждане на улици в гр. Белоградчик както следва 

Улица "Първа" Участък:  От км 0+000.00 до км 0+046; Улица "Втора" Участък:  От км 

0+000.00 до км 0+096.74 и Улица "Трети март“ Участък:  От км 0+000.00 до км 0+143.  

Предвидено е поолагане на  нова настилка върху улиците за категория на движение “леко” 

както следва: плътен асфалтобетон тип „А“-  4см.; неплътен асфалтобетон (биндер) -  4см.; 

трошен камък с непрекъсната зърнометрия фракция 0-63мм -   30 см. 

(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: 

 

e-mail:%20kmet@belogradchik.bg
e-mail:%20%20niki_svetlanov@abv.bg
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Улица "Първа"  

Разглеждания участък започва на кръстовище с ул. „Втора“ и завършва преди кръстовище с 

ул. “Г. С. Раковски“. Няма съществуваща настилка, предвижда се направата на нова пътна 

настилка по цялата дължина на улицата. В участъка от км 0+027 до км 0+040 вляво има 

съществуващи бетонови бордюри които са в лошо състояние и ще бъдат развалени. По 

цялата дължина на улицата ,включително кръстовището с ул. „Първа“ се предвижда 

направата на нови бетонови бордюри 15/25.  

В участъка от км 0+010 до км 0+030 напречния наклон на настилката е двустранен ,а в 

началото и в края на улицата става едностранен тъй като се привързва с наклоните при 

кръстовищата. 

С проекта е запазено съществуващото положение на улицата без да се засягат прилежащите 

имоти, като се предвижда: 

От км 0+000 до км 0+046 

-  ленти за движение                             -     2 х 3.00м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     15/25/50 

Улица "Втора"  

Разглеждания участък започва при кръстовище с улица в поземлен имот №03616.501.1423, и 

завършва на тупик. Няма съществуваща настилка, предвижда се направата на нова пътна 

настилка по цялата дължина на улицата. 

По цялата дължина на улицата се предвижда направата на водещи бетонови ивици вляво и 

вдясно, с изключение на участъка от км 0+073 до км 0+096.74 където се предвижда 

направата на бетонови бордюри 15/25. 

Напречния наклон на настилката по цялата дължина на улицата е едностранен. 

Целта на бордюрите е да отведат повърхностните води към новата дъждоприемна шахта, с 

което ще се реши отводняването в края на улицата. 

Предвижда се фрезоване и полагане на два асфалтови пласта на всички кръстовища. 

С проекта е запазено съществуващото положение на улицата без да се засягат прилежащите 

имоти, като се предвижда: 

От км 0+000 до км 0+073 

-  ленти за движение                      -     2 х 2.00м  

-  нови бетонови ивици (ляво и дясно)        -     25/10/50 

От км 0+073 до км 0+096.74 

-  ленти за движение               -     2.25м(ляво)/2.00м(дясно)  

-  нови бетонови бордюри(ляво) -     15/25/50 

-  нови бетонови ивици (дясно)    -     25/10/50 

Улица "Трети март"  

Разглеждания участък започва след кръстовище с ул. „Трети март“ и завършва на 

кръстовище с ул. “Карловица“. Няма съществуваща настилка, предвижда се направата на 

нова пътна настилка по цялата дължина на улицата. По цялата дължина на улицата се 

предвижда направата на водещи бетонови ивици 15/25/50. 
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Габарита на улицата варира по цялата и дължина поради близкостоящите постройки и ел. 

стълбове. 

Наклона на настилката е едностранен 2.5%. 

С проекта е запазено съществуващото положение на улицата без да се засягат прилежащите 

имоти, като се предвижда: 

От км 0+000 до км 0+046 

-  ленти за движение                      -     2 х 1.75÷3.00м  

-  нови бетонови ивици (ляво и дясно) -     25/10/50 

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 намерение предвижда реконструкция на съществуващи улици. 

Не се предвижда промяна на предназначението. 

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) 

Предвидените за реконструкция улици попадат в регулационните граници на град 

Белоградчик.  

Намерението  не попада в защитени територии, резервати, площи с обособен вид или 

ограничен статут на ползване. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии 

и резервати, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и защитени 

природни обекти по смисъла на същия закон. 

Инвестиционното предложение не засяга територии и/или зони, както и обекти със 

специфичен санитарен статут, както и такива подлежащи на здравна защита в района, както 

и не се засягат населени територии, курортни селища и урбанизирани райони със специален 

статут на защита. 

В близост няма и обекти и зони категоризирани с висок или нисък рисков потенциал. 

Не се предвиждат въздействия от трансграничен характер с реализацията на 

инвестиционното предложение. 

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

експлоатацията: 

За реконструкция на пътя  няма да се използват природни ресурси.  

 Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и 

характера на земните недра и ландшафта. Не се очакват негативни въздействия върху 

компонентите на околната среда.  
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По време на експлоатацията не е необходима вода за питейно – битови и протовопожарни 

нужди. 

Водовземане от подземни води и от повърхностни водни обекти не се предвижда. 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на 

повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 

съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

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 се емитират вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни,  които да осъществяват 

контакт с води. 

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

Няма предвидени източници на замърсители на атмосферния въздух, свързани с 

експлоатацията на пътя, които да окажат отрицателно въздействие на атмосферния въздух. 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране:     

Генерираните в резултат на строителството и монтажа строителни отпадъци ще се извозят на 

депо, съгласно нормативната уредба по управление на отпадъците. 

Фрезованият материал ще се предаде на община Белоградчик за последващо използване. 

Битовите отпадъци ще се събират в контейнери и ще се предават на РДБО, чрез договор с 

общината и фирмата, обслужваща населеното място. 

9. 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.) 

При експлоатацията на пътя не се употребява вода, в т.ч. не се формират отпадъчни води. 

10. 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) 

За експлоатацията не се предвижда използването на опасни химически 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. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

 

Прилагам: 

1. Обява до заинтересованите лица на  основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и 
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реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда; 

2. Извадка от електронната страница на община Белоградчик с публикувана обява за 

инвестиционното намерение 

3. Ситуация на предвидения за реконструкция участък 

4. Снимков материал  

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

 

 

 

Дата: 04.10.2021 г.          Уведомител:..............(п)...................  

                                                                             (Борис Николов – Кмет на община Белоградчик) 

 

 


