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 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:
Радослава Спасова Ставрева - Заместник-кмет на Община Първомай, изпълняващ функцията на
Кмет на Община Първомай, Съгласно Заповед № РД-15-72/05.02.2021 г.

Лице за контакти:
Магдалена Грозданова Янкова – Ст. специалист „Екология“ при ОбА Първомай
Телефон: 0884311109
e-mail: magdalena.g.yankova@abv.bg
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че Община Първомай
има следното инвестиционно предложение:
„АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРИТОТО НА Р. БЯЛА РЕКА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ
ГРАНИЦИ НА С. КАРАДЖАЛОВО, 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)
Инвестиционното предложение е за осигуряване проводимостта на речното корито
на р. Бяла река в границите на с. Караджалово, като целта е да се предотвратят
затрудненията в движението на водната маса. Състоянието на речното корито е
компрометирано и на места е затлачено от дървесна и храстовидна растителност, земни и
скални маси. На реката са изградени мостови съоръжения, който при опасност от силни
дъждове могат да бъдат заляти и да прекъснат пътната връзка към отделните махали и
други села в района.
(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:
Обхватът на настоящото инвестиционно предложение е за почистване на речното
корито на р. Бяла река в рамките на с. Караджалово, община Първомай, с цел осигуряване
на безопасното провеждане на водния поток и по-добра защита от наводнения. Дължината
на участъка, предвиден за почистване на речното корито е 1284 км. При почистването е
предвидено премахване на многогодишни храсти, дървета и друга растителност.
Планувано е отстраняването на наноси от земни и скални маси, затрудняващи
преминаването на водните количества през речното корито.
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:
Няма.
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)
Област Пловдив, община Първомай, река Бяла река, вид територия – повърхностни
води, начин на трайно ползване – вътрешна река, попадаща в регулацията на с.
Караджалово. В обхвата на инвестиционното предложение не попадат зони от
Националната екологична мрежа „Натура 2000”, няма засегнати защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии, няма засегнати обекти, подлежащи на
здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се

очаква предложението да има трансгранично въздействие. Няма да бъде изграждана нова
или променяна съществуваща инфраструктура.
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)
В настоящото инвестиционно предложение не е предвидено използването на
природни ресурси.
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:
Фини прахови частици по време на коригиращите и транспортните дейности.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
По време на почистването на речното корито се очакват незначително количество
емитирани фини прахови частици в следствие на предвижването на почистващата
техника и дейностите по коригиране и почистване на речното корито.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Генерираните отпадъци по време на почистването ще бъдат третирани съгласно
нормативните изисквания.
Дървесината годна за употреба ще бъде безвъзмездно предадена на Кмета на с.
Караджалово, за да бъде раздадена на нуждаещите се.
Остатъчните биоразградими отпадъци, който ще се генерират в следствие на
почистващите дейности ще бъдат натоварени и извозени до депо за последващо
сепариране и/или оползотворяване.
Земните и скални маси, получени в следствие от корекциите на речното корито ще
бъдат извозени до депо за последващо оползотворяване.
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.
ІІ. Друга информация
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. Картен материал и схема в подходящ мащаб.
3. Електронен носител - 1 бр.
4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран
пощенски оператор.

Дата: ………………….

Уведомител: …………………..
(подпис)

