
 

ОБЯВА 
 

ОТ 
 

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 

с адрес на управление: гр. Лясковец, пл. Възраждане” № 1, Област В. 
Търново 

 
 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, за 
следното инвестиционно предложение: Проект „Изграждане на 
отводнително съоръжение за повърхностни води на ул. „Рила”, от о.т. 
118 през о.т. 120 и заустване в съществуващо отводнително съоръжение 
при о.т. 123 на ул. „Мизия”  по ПУП на с. Драгижево, общ. Лясковец, обл. 
Велико Търново.  

 За същото е предоставена информация в РИОСВ – В. Търново за 
вземане на решение за нуждата от преценяване необходимостта от ОВОС. 
Всички които желаят да изразят мнение и становища могат да го направят 
писмено в РИОСВ – В. Търново, в общинска администрация Лясковец, както 
и в кметство Драгижево. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Възложител:………………………. 
                                                       Д-р Ивелина Гецова                                       

                                                        /Кмет на Община Лясковец/ 
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ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за инвестиционно предложение 

 
 
             От Община Лясковец, гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, БУЛСТАТ 000133844 

/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/  
 
Пълен пощенски адрес: обл. Велико Търново, обш. Лясковец, гр. Лясковец, пл. „Възраждане”  № 

1. 

 
Телефон, факс и е-mail: телефон 0619 / 22055; факс 0619 / 22045; е-mail: obshtina@lyaskovets.net 

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата: Д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на 

Община Лясковец 

Лице за контакти: инж. Милко Минев 

Телефон, факс и е-mail: GSM: телефон 0619 / 22055; факс 0619 / 22045; е-mail: 

obshtina@lyaskovets.net 

 

 Уважаеми г-н Директор, 
 
 Уведомяваме Ви, че Община Лясковец има следното инвестиционно предложение: 
„Изграждане на отводнително съоръжение  на улица „Рила” по ПУП на с. Драгижево” 
 
 Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

1. Резюме на предложението - описание на основните процеси, капацитет, обща 
използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, 
или изменение на производствената дейност, предвидени изкопни работи, предполагаема 
дълбочина на изкопите, ползване на взрив  

Инвестиционния проект обхваща отводняването на улица  „Рила” от 
атмосферни води от о.т. 118, през о.т. 120  и заустване в съществуващо отводнително 
съоръжение при о.т. 123 на ул. „Мизия”, изградено с Разрешение за строеж № 69 
Др/26.09.2002 год. и въведено в експлоатация с Удостоверение № 013-УП-ІV/10.11.2003 
год. Дълбочината на изкопа ще бъде определена от инвестиционния проект - част: 
„Отводнително съоръжение” и ще отговаря на технологичните изисквания за такова 
съоръжение. 
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2. Необходимост от нова инфраструктура – 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.);  
...................................................................НЕ............................................................................................... 
 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение - 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 за 
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон; 
......................................................................НЕ............................................................................................ 

  

 4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, в 
случаите на водовземане и заустване географски координати (по възможност във WGS 1984), 
собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на 
културното наследство, очаквано трансгранично въздействие. 
 На територията на с. Драгижево, общ. Лясковец.  по улица „Рила” от о.т. 118, през о.т. 
120 и заустване в съществуващо отводнително съоръжение при о.т. 123 на ул. „Мизия”, между 
кв.22,23, 24 и 25 по Регулационния план на с.Драгижево 
 

№ на  
точка 

X, м Y, м B L 

118 4669159.93      9464281.14      43°04'09.0 25°44'50.5 
120 4669174.29      9464094.59      43°04'09.4 25°44'42.3 
123 4669226.39      9464004.01      43°04'11.1 25°44'38.3 

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

експлоатацията, 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......................................................................................... 

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

 Предвидените СМР не предполагат производството на строителни отпадъци. Ще бъде 
изготвен „План за управление на строителните отпадъци”, част от Инвестиционния проект. 
 

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови, промишлени), предвиден начин 
на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в 
канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.. 
.......................................................................НЕ........................................................................................... 
 
 Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 
реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда  и чл.31а на Закона за 
Биологичното разнообразие. 
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Прилагам: 

  1 БРОЙ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ на информацията, в това число и уведомлението по 
чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС; 

  скица,  координатен регистър на имота, картен материал, схема, снимков материал; 

  документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 
район/райони и кметство/ кметства, както и на засегнатото население (копие от писма, копие от 
обява), съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003 г. и изм. 
ПМС № 302/ 2005 г., ДВ бр. 3/2006 г., ДВ бр.94/2012 г./. 

 

Бих желал готовите документи от Ваша страна да получа: 

- лично, на място 

 

 

 

 
Дата:.........................       Уведомител:..................................... 
           /подпис/ 
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ДО 

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ –ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Част Б - за инвестиционни предложения 

(в  съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта  на планове,  програми, проекти  и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 

на Защитените зони-Наредбата за ОС) 

           
 
   От Община Лясковец, гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, БУЛСТАТ 000133844 

/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/  
 
Пълен пощенски адрес: обл. Велико Търново, обш. Лясковец, гр. Лясковец, пл. „Възраждане”  №1 

 
Телефон, факс и е-mail: телефон 0619 / 22055; факс 0619 / 22045; е-mail: obshtina@lyaskovets.net 

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата: Д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на 

Община Лясковец 

Лице за контакти: инж. Милко Минев 

Телефон, факс и е-mail: GSM: телефон 0619 / 22055; факс 0619 / 22045; е-mail: 

obshtina@lyaskovets.net 

 

Уважаеми  г-н Директор, 

  
 Уведомяваме Ви, че Община Лясковец има следното инвестиционно предложение: 
„Изграждане на отводнително съоръжение  на улица „Рила” по ПУП на с. Драгижево” 
 

1. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: 

а) местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище, номер на 
имота; 
 област Велико Търново, община Лясковец, на територията на с. Драгижево, по улица 
„Рила” от о.т. 118, през о.т. 120 и заустване в съществуващо отводнително съоръжение при о.т. 
123 на ул. „Мизия”, между кв.22,23, 24 и 25 по Регулационния план на с.Драгижево 
б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 
 Инвестиционното предложение ще се реализира през 2015 год. Етапи на изпълнение на 
инвестиционното предложение не се предвиждат. 
в) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и 
др. строителство: 
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 Инвестиционното предложение представлява строителство на елемент от техническата 
инфраструктура, част от уличните мрежи и съоръжения на с.Драгижево. 
г) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК: 
 Инвестиционното предложение представлява строителство на елемент от нова техническа 
инфраструктура. 
д) природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, 
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 са предвидени природни ресурси за използване по време на строителството и 
експлоатацията. Ще се отводнява улицата от атмосферни води, резултат от интензивните валежи. 
 
3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение   
 Главния архитект на общината.  
 
Приложение към чл. 10, ал. 2 
(Доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., 
в сила от 15.10.2010 г.) 
Приложения към уведомлението по чл. 10, ал. 1: 
Част Б - за инвестиционни предложения 
1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите: 
 Урбанизирана територия – публична общинска собственост. 
 
2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, 
съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените 
имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба 
по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата 
инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или 
координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение 
за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система. 
 

№ на  
точка 

X, м Y, м B L 

118 4669159.93      9464281.14      43°04'09.0 25°44'50.5 
120 4669174.29      9464094.59      43°04'09.4 25°44'42.3 
123 4669226.39      9464004.01      43°04'11.1 25°44'38.3 

 
 Приложено заверено копие на Скица № 513/15.12.2014 год. 
3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, 
координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното 
предложение, снимки, партида на имота и др. по преценка на възложителя 
 
    Не 
 

 

Дата:                                                           Възложител:……………………………………. 

                                                                                                                 /подпис/печат/  

   


	инвестиционно предложение - обява
	уведомление Драгижево

