
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (Наредба за ОВОС) 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., 

изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 

28.08.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ 

ПЛОВДИВ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

 

 

от Николай Георгиев Митков – Кмет на Община Първомай, ЕИК 000471536,  

гр. Първомай, ПК 4270, община Първомай, област Пловдив 

ул. Братя Миладинови – юг 50 

 

Пълен пощенски адрес:  

Град Първомай, ПК 4270, община Първомай, област Пловдив,  

Ул. Братя Миладинови -  юг 50. 

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  

телефон: 0336/62201, 0336/62139; 

факс: 0336/62139, 0336/62325; 

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg 

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: 

Николай Георгиев Митков - Кмет на Община Първомай 

 

Лице за контакти:  

Магдалена Грозданова Янкова – Ст. специалист „Екология“ при ОбА Първомай 

Телефон: 0877505159 

e-mail: magdalena.g.yankova@abv.bg 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че Община Първомай 

има следното инвестиционно предложение: 

„Подобряване на инфраструктурата на улици от ОТ25 до ОТ50 с. Воден по 

подобект „Дъждовна канализация” в с. Воден, община Първомай” 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 



(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) 

 

 Село Воден е разположено на стръмен скалист хълм и като цяло е без 

изградена канализация. Има изградени само частично канализационни клонове за 

отвеждане на дъждовните води, които са разположени плитко, поради скалните 

почви върху които е разположено населеното място. Старите канализационни 

клонове са изпълнение с бетонна тръба Ф200. Поради сравнително големият 

наклон в селото и лошото технологично състояние на улиците се създават условия 

за заливане на дворовете и къщите в по-ниските части на селото.  

 Настоящото инвестиционно предложение цели подобряване на 

инфраструктурата в с. Воден. Предвижда се подмяна на уличната настилка, което 

налага и подмяната и удължаването на съществуващата обслужваща 

канализация, обслужваща част от територията на с. Воден. Основното трасе на 

новата канализация ще започне на 20 м. преди ОТ 25, през ОТ 28 до ОТ 50 и ще се 

включи в съществуващата канализация Б Ф200. Вторият клон е подмяна на 

съществуващата канализация Ф200 от Т151 до Т171 по извършеното геодезическо 

заснемане, като ще се включи в първия клон Т171. Новите клонове ще се 

осъществят от гофрирани тръби SN8 DN315 като проводимостта им многократно 

превишава тази на съществуващата канализация Б Ф200. Общата дължина на 

новопроектираната канализация ще бъде 197м. За отвеждане на дъждовните води 

от улицата и терените над нея са предвидени 12 броя дъждооттоци.  

 

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: 

 

 Основните процеси заложени в инвестиционното предложение за подмяна и 

удължаване на канализация за дъждовни води в с. Воден са подготовка на трасето, 

прокопаване на траншеи, полагане на гофрирани тръби SN8 DN315, изграждане 

на 7 броя ревизионни шахти (РШ) и 12 броя дъждоприемни шахти (дъждооттоци), 

обратни насипи и полагане на пътна настилка. 

 В процеса на подготовка е предвидено премахване на пътната настилка по 

трасето.  

 Прокопаване на траншеи – включва механизиран и ръчен изкоп на земни 

маси по основното трасе и отклонения към дъждоприемните шахти с 

приблизителна дълбочина на изкопите до 165 см и ширина до 124 см.   

 Канализацията ще се изпълни от тръби от гофриран полиетилен PE Rauvia 

Special SN=8kN/m2  Dn=De=315mm с единични дължини 12 м. с монтирана на 

единия край муфа.    

 По трасето са предвидени 7 броя ревизионни шахти с разстояние между тях 

80 м. Канализационните ревизионни шахти са от готови стоманенобетонови 

цилиндри и конуси с чугунени капаци за канализационни ревизионни шахти по 

БДС 1660-70.  

 Предвидено е изграждането на 12 броя дъждоприемни шахти, които се 

предвиждат на уличните кръстовища, както и на междинни разстояния между 

тях. Присъединяването на водооттоците към дъждовната канализация ще се 

осъществи с пластмасови тръби тип AWADUKT PAU-PVC KGEM Dn=De=200x5.9 

mm, SN=4kN/m2.  



  При изграждане на канализационния клон е предвидено полагане на 

пясъчна подложка, насип с пясък на 30 см и обратен насип с  баластра Ео=200MPa 

уплътнени през 20 см, след което да бъде трамбован. 

 За осъществяване на дейностите по изграждането на новата 

канализационна мрежа за дъждовни води ще бъде използвана съществуващата 

инфраструктура (улици и пътища). 

 Няма да бъдат ползвани взривове.  

 

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: 

 

 Новоизграденият канализационен клон, започващ 20 м. преди ОТ25, през 

ОТ28 до ОТ50 ще се включи към канализационен колектор Ф200  от 

съществуващата канализационна мрежа. Вторият канализационен клон е 

подмяна на съществуваща канализация Ф200 от Т151 до Т171. 

 

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) 

 

С. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив 

 Настоящото предложение засяга линеен обект, който се намира изцяло на 

територията на с. Воден.  

 Приложения към Уведомлението по Приложение 5 по чл. 4 от Наредбата за 

ОВОС са: 

 Геодезическото заснемане на обект „Подобряване на инфраструктурата на 

улици от ОТ25 до ОТ50 с. Воден по подобект „Дъждовна канализация”;  

 Чертеж „Ситуационен план” на подобект „Дъждовна канализация”. 

 GNSS измервания, координатна система БГС2005, височинна система 

елипсоидна; 

 Координатен регистър  на точките в координатна система 1950 г., 

височинна система балтийска. 

 Територията на с. Воден попада в зона от Националната екологична мрежа 

„Натура 2000”, защитени зони за местообитания (pSCI/SCI/SAC) с наименование 

Родопи – Средни (BG0001031), одобрена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. 

 Няма засегнати обекти, подлежащи на здравна защита и територии за 

опазване на обектите на културното наследство.  

 Не се очаква трансгранично въздействие. 

 

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) 



 Не е предвидено използването на природни ресурси. 

 Обслужването на работниците с вода за питейно-битови нужди ще се 

осъществи от общественото водоснабдяване от ВиК мрежата.  

 

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 очакват. 

 

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

 

 Не се очакват. 

 

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

 

Очаква се генериране основно на земни маси, образувани от изкопните 

дейности. Образувания отпадък от строително-монтажните работи ще бъде 

третиран съгласно нормативните изисквания на Република България. Земните 

маси ще бъдат товарени, транспортирани и третирани по начин непозволяващ 

замърсяване на околната среда.  

 

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 очакват. 

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б от 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 очакват. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, 

по реда на глава шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от 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 от 

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 от 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 начл. 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. 

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 

лицензиран пощенски оператор. 

 

 

 

 

Дата: ………………….     Уведомител:  

…………………..               НИКОЛАЙ МИТКОВ 

                                                                                                       Кмет на Община Първомай 

 

 

 

 

 
Съгласувал: 

Арх. Добромир Спасов 

Главен архитект 

 

 

Изготвил: 

Магдалена Янкова 

Ст. специалист „Екология”   


