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УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че Община Ботевград има следното инвестиционно предложение: 

 

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и 

принадлежности към тях на територията на община Ботевград“ 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението  

Със Заповед № РД 09-206/06.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите са 

утвърдени Насоки за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения  

№ BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. 

 

Настоящето инвестиционно предложение съдържа проекти за рехабилитация на следните 

улични участъци: 



Ботевград 

Зелин ул."Бреза" - 42 Асфалт 2400 м2   

с. Врачеш 

ул."Витиня" Асфалт 1300 м2   

ул."П.Р.Славейков" Асфалт 1155 м2   

с. Трудовец 

ул."Цар Освободител тротоари 4600 м2   

с. Скравена 

ул."Христо Ботев" Асфалт 850 м2   

  Тротоар 1520 м2   

ул."Нановска" Асфалт 500 м2   

с. Литаково 

ул. "Боговина" Асфалт 2160 м2   

  Тротоар 810 м2   

ул."6-ти Септември" Тротоар 880 м2   

 

 (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:  

 

Със Заповед № РД 09-206/06.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите са 

утвърдени Насоки за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения  № 

BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Целта на процедурата е да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и 

икономическото развитие в селските райони. Очакваните резултати от подпомагането се 

изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа 

инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на 

селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на 

икономиката и образованието. 

 

Целта на инвестиционното предложение е възстановяване и ремонт на асфалтовите 

настилки, бордюри и тротоари на описаните части от улична мрежа. 

Рехабилитацията на уличната мрежа предвижда мероприятия по отстраняване на гърбици и 

вдлъбвания по настилката, нивелетно фрезоване, полагане на попълващи пластове от асфалта с 

последващо цялостно преасфалтиране. 



На места от предстоящата за рехабилитация улична мрежа липсва изграден тротоар, като за 

изграждането му се налага отстраняване на почвена покривка, покрита с тревна растителност за 

оформяне на земно легло, попълването му с нефракционен материал, нанасяне на слой пясъчна 

основа, върху която се лепят тротоарни плочки. Монтират се и бордюри. 

 

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 е част от процедурите за участие на община Ботевград в 

Програмата за развитие на селските райони. Община Ботевград е допустим кандидат, тъй като 

попада в обхвата на общините от селските райони на Република България, и може да подаде 

едно проектно предложение  по настоящата процедура. 

Община Ботевград възнамерява да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с 

проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, 

съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Ботевград”. 

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) 

 

Ботевград 

Зелин ул."Бреза" - 42 Асфалт 2400 м2   

с. Врачеш 

ул."Витиня" Асфалт 1300 м2   

ул."П.Р.Славейков" Асфалт 1155 м2   

с. Трудовец 

ул."Цар Освободител тротоари 4600 м2   

с. Скравена 

ул."Христо Ботев" Асфалт 850 м2   

  Тротоар 1520 м2   

ул."Нановска" Асфалт 500 м2   

с. Литаково 

ул. "Боговина" Асфалт 2160 м2   

  Тротоар 810 м2   

ул."6-ти Септември" Тротоар 880 м2   

     

 

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) 



 

 Природен ресурс, използван при ремонта на пътните участъци и уличната мрежа при 

настоящето инвестиционно предложение, е необходимият нефракционен материал, добит и 

използван в пътното строителство съгласно българското законодателство и стандартите в 

тази област. 

 

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: 

 

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързано с емисии на вещества, при които 

контакта с води представлява заплаха за параметрите на околната среда. 

 

    

 

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

По време на извършване на ремонтните дейности се очаква замърсяване на въздуха с прахови 

частици при извършване на изкопни работи, при фрезоване на асфалт и др аналогични. 

Замърсяването е краткотрайно с локален характер. 

 

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

По време на извършване на ремонтните дейности на пътната мрежа ще се следва изготвен 

план за управление на строителните отпадъци, като се спазва принципа на  приоритетността в 

дейности по формиране на отпадъци, като на първо място е предотвратяване на образуването 

им. Основна предпоставка за предотвратяването на генерирането на СО е добрата организация 

на строителния процес и правилното съхранение на строителните материали. 

Формираните по време на ремонтните дейности не могат да бъдат оползотворявани на 

мястото на образуването им, поради което изпълнителят на ремонтите ще сключи договор с 

оправомощени фирми за тяхното транспортиране, рециклиране и оползотворяване на 

лицензирани площадки. 

 17 03 02  - асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в  

 17 03 01 - Асфалтобетон смесен с трошен камък и почви  

 17 05 04 – почва и камъни,различни от упоменатите в 17 05 03 - Трошен камък и почви  

 17 01 01 – бетон - Бетонни бордюрии плочи  

 

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.) 

 По време на извършване на ремонтните дейности не се формират специфични отпадъчни 

води. Както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на уличната 

мрежа дъждовните води са отведени в системата за отвеждане на дъждовните води на 

съответното населено място 

 

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) 

 

 При извършването на ремонтните дейности на съществуващата пътна мрежа, както и при 

експлоатацията й, не се използват взривни вещества и 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. 

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. 

 

2. Електронен носител – 1 бр. 

 
3.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и 

изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

4.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения 

от мен адрес на електронна поща. 

 

 

 

Уведомител:  

За Кмет:  

 Борис Борисов 
/Заповед № ОА-303/29.06.18г на  

Кмета на Община Ботевград/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


