
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.) 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че Община Първомай  

има следното инвестиционно предложение: 

 

„Почистване на селскостопански път от саморасла дървесна и храстовидна 

растителност в местност „Ритака”, землище с. Градина, общ. 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) 

 

 Ново инвестиционно предложение за почистване и възстановяване на 

селскостопански път, представляващ ПИ 014004 и ПИ 014005, местност „Ритака”, 

землище с. Градина, община Първомай. Предложението е мотивирано от 

зачестили жалби към Кмета на с. Градина – Йордан Стоев от собственици и 

ползватели на земеделски земи, граничещи с ведомствения път. Посоченият 

селскостопански път не е почистван от години, като това е довело до промяна в 

маршрута на преминаващите МПС-та и ежегодно производителите търпят загуби 

от посевите си, тъй като преминаването се осъществява през обработваеми земи. 

На места трасето на пътя е изместено с повече от 10 метра.  

 Предвижда се почистване и изкореняване на самораслата растителност в 

ПИ 014004 и ПИ 014005 с цел възстановяване на селскостопанския път. 

 

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: 

 

 Дейности заложени в инвестиционното предложени: 

 

- Изкореняване на млади дървета и храсти; 

- Премахване на дървета над 5 годишна възраст; 

- Почистване; 

- Насип с баластра; 

- Валиране. 



 

 Общата площ на ПИ 014004 и ПИ 014005 е 34,769 дка. Дължината на 

участъка подлежащ на възстановяване е 990 м. с ширина 4 м. Общата засегната 

площ от двата имота е приблизително 4 дка. за възстановяване трасето на 

селскостопанския път. На възстановяване подлежи участъкът от имотите 

започващи при поземлен имот с идентификатор 014008 до северозападната част на 

поземлен имот № 014009. 

 Основната растителност в участъка, подлежащ на почистване е съставена 

от млади акациеви дървета, диви сливи и единични дървета бряст. Част от 

посочените дървета са в процес на съхнене, като има наклонени и паднали. 

Почистването на дървесната маса ще се осъществи от местни доброволци, като 

при наличие на годна дървесина за огрев ще бъде раздадена безвъзмездно от 

Кмета на Градина на крайно нуждаещото се население.  

Изкореняването ще се осъществи ръчно и механично. 

 Ще се извърши почистване на имотите след отрязване и изкореняване на 

дърветата. При наличие на дървесни отпадъци същите ще бъдат третирани 

съгласно нормативните изисквания на Република България и ще бъдат извозени 

до депо.  

 Не се очаква да се генерират земни маси като отпадък, същите ще бъдат 

вложени като обратен насип по трасето и ще бъдат валирани.  

 Предвидено е полагане на баластра в почистения участък, след което ще се 

валира до постигане на желания ефект.  

 За реализиране на дейностите не се предвижда изграждане на нова 

техническа инфраструктура. За достъп до имотите, подлежащи на почистване ще 

се използва съществуваща инфраструктура. 

 Предвидени са изкопни дейности при изваждане на останали повърхностни 

коренища от премахнатите дървета.  

 Няма да бъдат използвани 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: 

 

 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) 

 

С. Градина, ЕКАТТЕ: 17484, общ. Първомай, обл. Пловдив; 

Поземлен имот с № 014004 

Площ: 27,121 дка 

НТП: селскостопански, горски, ведомствен път 



Вид собственост: Общинска публична 

Категория: Пета. 

 

Поземлен имот с № 014005 

Площ: 7,648дка 

НТП: селскостопански, горски, ведомствен път 

Вид собственост: Общинска публична 

Категория: Пета. 

  

 Посочените имоти попадат в НЕМ – Марица-Първомай (BG0002081) – 

Защитена зона по Директива за птиците. 

 Разположени са в непосредствена близост до Защитена местност „Находище 

на блатно кокиче” с. Градина, м. „Фазанарията”, община Първомай, обявена със 

Заповед № РД-148/20.03.2006 г. на МОСВ както и до елемент от НЕМ – Защитени 

зони по Директива за местообитанията „Градинска гора”. 

 Най-близо разположеният обект, подлежащ на здравна защита е СОЗ около 

ТК-1 за питейно-битово водоснабдяване на обект: „Ловен комплекс” в ПИ № 

011229, около местност „Азмак Аулг” по КВС на с. Градина, община Първомай, 

обл. Пловдив. Пояс I-ви от СОЗ е на приблизително разстояния 280 м. от най-

близката точка от поземлени имоти ПИ 014004 и ПИ 014005 по КВС на с. Градина, 

община Първомай. 

 В близост няма разположени обекти и територии за опазване на културното 

наследство.  

 Характеристиката на инвестиционното предложение не може да бъде 

категоризирана като изграждане на пътна инфраструктура, а е почистване и  

възстановяване на съществуващ селскостопански път пета категория.  

 

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) 

 

 Природните ресурси, който ще бъдат засегнати са дървесните видове, 

подлежащи на премахване с цел възстановяване на  ведомствения път.  

 Не се предвижда водовземане за питейни и/или промишлени нужди.  

 Не се предвижда ползване на подземни или повърхностни води.  

 

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: 

 



 Незначителни количества растителни отпадъци.  

 

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  

 


