
  ООББЯЯВВАА  
 

УУВВААЖЖААЕЕММИИ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ННАА  ООББЩЩИИННАА  ММИИРРККООВВОО,,  
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, ви уведомяваме, че Община 
Мирково има намерение да реализира инвестиционен проект „Реконструкция на 
съществуващ парк в упи III, кв. 50 по плана на с. Мирково, община Мирково“. 

 

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННЕЕНН  ППРРООЕЕККТТ  „„РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ННАА  

ССЪЪЩЩЕЕССТТВВУУВВААЩЩ  ППААРРКК  ВВ  УУППИИ  IIIIII,,  ККВВ..  5500  ППОО  ППЛЛААННАА  ННАА  СС..  ММИИРРККООВВОО,,  ООББЩЩИИННАА  

ММИИРРККООВВОО““  ППОО  ЧЧЛЛ..  44,,  ААЛЛ..33  ООТТ  ННААРРЕЕДДББААТТАА  ЗЗАА  ООВВООСС  
 

1. Данни за възложителя 

Възложител:       Община Мирково 
БУЛСТАТ:              000777248 
Адрес:   с. Мирково, община Мирково, област Софийска,                                                                                 
ул. „Александър Стамболийски” № 35 
Представител: Цветанка Петкова Йотина – Кмет на Община Мирково 
Пощенски код:   2086 
Телефон:                07182 / 22 86 
Факс:                         07182 / 2550 
e-mail:                       ob6tinamirkovo@mail.bg 
 

2. Резюме на предложението, в т.ч. 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, 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; 
 

Проектът предвижда реконструкция на централната част на                          
с. Мирково, като е предвидено следното: подмяна на тротоарната 
настилка; обособяване на места за почивка с пейки и перголи; ремонт и 
освежаване на съоръженията, както и полагане на противоударна 
настилка на съществуващата детска площадка; обособяване на паркинг; 
изграждане на фотан; поставяне на указателни табели и информационни 
табла; бетонови цветарници; градински и улични осветителни тела; 
поставяне на кошчета за отпадъци.  

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното 

предложение; 

Регулационен план на с. Мирково. 



 

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, 

поземлен имот, 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, схема на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура; 

Кв.50, с. Мирково, община Мирково, област Софийска 
Обектът не в близост до и не засяга защитени територии. Обектът е в 

близост до УПИ XIV, основната съществуваща сграда в който е обект на 
културно-историческото наследство. Сградата е известна под името 
„Лисевата къща“.  

Не се очаква трансгранично въздействие.  
При реализацията на проекта няма да има изграждане на нова или 

промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
 

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;  
 По време на строителството ще бъдат използвани строителни 
материали със съответните сертификати.  

По време на експлоатацията няма да бъдат използвани природни 
ресурси.  

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

третиране. 

 По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци, 
като начина на третиране и местата за депониране ще бъдат определени 
след одобряване на проекта за финансиране, съгласно действащата 
нормативна уредба. 
 

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. 

 Отпадъчните води по време на строителството ще бъдат от използване на 
вода за битови нужди, които ще се отвеждат от съществуващата 
канализационна система на с. Мирково. 
 

Повече информация може да получите от служителите в Общинска 
администрация – Мирково. 

 
Писмени становища и мнения се приемат в деловодството на Общинска 

администрация - Мирково. 


