Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за ОВОС
ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, тел. 0888 00 60 80
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице)
Седалище: гр. Гоце Делчев, ЕИК 000024745
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0888 00 60 80, 0889/848685
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Владимир Москов
Лице за контакти: инж. Петър Мутафчиев

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че

Община Гоце Делчев

има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция на кръстовище на бул. „Гоце Делчев“ и ул.“Панаирски ливади“.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Целта на инвестиционното предложение е чрез промяна схемата на съществуващо Т-образно
кръстовище при бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Панаирски ливади“, да се осигури по-голяма
пропускателна способност, намаляване на времето за изчакване при даване на предимство, поясна и модерна схема на транспортните потоци и подобряване на технико-експлоатационното
състояние на настилката, както и осигуряване на условия за по-голяма безопасност на движението
и намаляване на конфликтните зони в разглеждания участък.
(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:

В настоящото инвестиционно предложение се предвижда промяна на схемата на кръстовището от
Т-образно в стандартно кръгово кръстовище, даващо предимство на движещите се вътре в кръга и
изчакващи тези на входовете на кръстовището.
Входовете и изходите към кръстовището са оформени, като максимално се придържат към пътните
ленти на съществуващото кръстовище. Посоките към София и Доспат са оформени с пътни връзки
с ширина от 6м. и включващи по две ленти за движение, а посоката към центъра на града с пътни
връзки с ширина от 7м. също включващи по 2 ленти за движение. Между отделните пътни връзки
за вход и изход от кръстовището се оформят острови с триъгълна форма и отделени с бордюри.
Избраната настилка за новопроектираното кръгово кръстовище е асфалтобетонова, отговаряща на
клас на натоварване „средно тежко движение“, настилката на тротоара от вътрешната страна на
кръга е асфалтобетонова с конструктивни пластове.
В участъците на връзките, където нивото на новопроектираната настилка е близо до
съществуващото се предвижда само фрезоване на съществуващата настилка и полагане на
изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон (биндер) с минимална дебелина от 3 см и износващ
пласт от плътен асфалтобетон с дебелина от 4 см.
Отводняването на настилката ще се реализира по гравитачен път чрез надлъжния и напречните
наклони на пътното платно, след което водата ще се отводнява от бетонови бордюри 18/35.
Предвидено е поставянето на няколко улични отводнителни решетки, които да отвеждат водата от
настилката към съществуващите канализационни колектори преминаващи под настилклата.

Не се предвижда използването на взрив, и изграждане на временни пътища и улици, както и
изграждане на нова временна инфраструктура.
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:
Подробен устройствен план на гр. Гоце Делчев, ЕКАТТЕ 17395, община Гоце Делчев, одобрен с
Решение 285 от 24.11.2009 г. на Общински съвет.
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)
УПИ I, квартал 2001, образуван от имот 9206 по Подробен устройствен план на гр. Гоце Делчев,
ЕКАТТЕ 17395, община Гоце Делчев.
Кръстовището е разположено на ключово място и е важна част от градската улична мрежа на гр.

Гоце Делчев. То също е част от държавната пътна мрежа, като свързва пътищата III-198, III-197,
както и път II-19.
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 водовземане или ползване на
повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения
или необходимост от изграждане на нови)
Предвижда се използването на пясък, трошен камък, повърхностен пласт (хумус), земни почви.
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:
Не се предвижда.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се предвижда.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Образуваните в процеса на СМР строителни отпадъци се класифицират като неопасни и ще бъдат
извозени до РДНО на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.
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.)
Не се предвижда.
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)
Не се предвижда.
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. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
ено в електронна

5.
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.
посочения от мен адрес на електронна поща.
7.

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран

пощенски оператор.

Дата: 28.11.2019 г.

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

