
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)  

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)               
  

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - 

ПЛОВДИВ 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

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 

 

 

 

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че Община Първомай 

има следното инвестиционно предложение: 

 

„Санитарно почистване на поземлен имот с идентификатор 32826.118.44 - общинска 

частна собственост, землище с. Искра, м-ст „Попово” 

 

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)  

 

 В настоящото инвестиционно предложение се предвижда санитарно почистване на 

ПИ 32826.118.44 от болни изсъхнали дървета,храсти и паднала дървесна маса. Общинският 

имот се характеризира с множество паднали изсъхнали иглолистни и широколистни дървета, 

възпрепятстващи достъпа в имота, както и ограничаващи нормалния растеж на младите 



дървета. Установено е цялостно изсъхване на 68 бр. бял и черен бор, 3 бр. бряст, 2 бр. акация 

и множество диворастящи плодни дървета. Налични са 6 дървета от вида бял и черен бор с 

изявено суховършие и промяна в цвета на короната. Общинският имот граничи с разсадник за 

иглолистни култури на ДГС – Първомай, представляващ ПИ  32826.118.893, област Пловдив, 

община Първомай, с. Искра, м. ПОПОВО, вид собств. Държавна частна, вид територия 

Горска, НТП Горски разсадник, площ 26999 кв. м. Наличието на масово заболяване при 

дърветата в общинския имот създава условия за безконтролното разпространение на 

вредителите и е възможно да бъдат унищожени множество горски култури. Общото 

фитосанитарно състояние на дървета е изключително лошо. Над 90% от общия брой на 

дърветата са в трета степен на повреда от корояди. Наблюдава се цялостно опадване на 

иглиците, кората се отлюпва и се наблюдават многобройни майчини и ларвни ходове, 

какавидни люлчици и изходни отвори, екскременти и трина. Дървесината е атакувана от 

дървоядни насекоми (сечковци, златки, рагиум и др.), както и фитопатогенни гъби. По-малко 

от 10% от дървета са във втора степен на засегнатост. Има ясно изразена промяна в цвета 

на короната, частично окапване на иглиците и суховършие.  Средният диаметър на 

дърветата, подлежащи на премахване е 20 см с приблизителна височина 18 м. 

 Санитарното почистване на поземления имот се налага и като превантивна мярка 

срещу горските пожари. Настоящото състояние на земеделската земя създава предпоставка  

за  възникване на огнено бедствие и предвид състоянието му, стихията не би могла да бъде 

овладяна. Пораженията ще окажат дългосрочно унищожително въздействие, като 

възстановяването на биоценозата е възможно да отнеме десетилетия. Също така 

местоположението и факта, че е граничещ с разсадник за горски култури, възникнал пожар 

би довел до крупни загуби в горското стопанство.   

 

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: 

 

Планувано е ръчно почистване на имота от падналите изсъхнали дървета и клони. 

Предвижда се отстраняване на болните изсъхнали дървета с помощта на моторни триони. 

Дейностите ще се реализират в ПИ 32826.118.44, общинска частна собственост, землище 

с. Искра, м-ст „Попово”, вид територия – земеделска с НТП – гори и храсти в земеделска 

земя, площ 7,055 дка. Контролът по изпълнението на дейностите ще се осъществи от 

Кмета на село Искра, Специалист „Контрол по опазване на околната среда” и Старшия 

лесничей, определен за землището на село Искра. Почистването ще се осъществи от 

местни доброволци.  

 

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 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: 

  Становище, относно необходимостта от извършване на ОВОС на 

инвестиционното предложение от РИОСВ – Пловдив 



 Разрешително по реда на чл. 32, ал. 3 от Закона за опазване селскостопанското 

имущество. 

 

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) 

 

 Поземлен имот 32826.118.44, общинска частна собственост, землище с. Искра, м-ст 

„Попово”, вид територия – земеделска с НТП – гори и храсти в земеделска земя, площ 7,055 

дка. 

 Най-близо разположената зона от Националната екологична мрежа е Родопи 

Средни (BG0001031), обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021г., на приблизително 

отстояние 850 м.  Не засяга обекти, подлежащи на здравна защита и територии за 

опазване на обектите на културното наследство. 

 Не се очаква трансгранично въздействие. 

 Не е необходимо изграждането на нова или промяна на 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) 

 

 Предвидено е почистване в рамките на посочения имот, включващо изсичане на 

дървета и почистване на паднали дънери и клони.   

 

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: 

 

 От дейността не се очаква емитирането на опасни вещества. При реализиране няма 

да се осъществява контакт с води. 

 

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 да бъдат генерирани основно отпадъци от дървесна и храстовидна 

растителност. Сформираните количества отпадъци ще бъдат третирани съгласно 

изискванията на действащото българско законодателство и ще бъдат транспортирани до 

депо.   

 Отстранената годна дървесина ще бъде раздадена безвъзмездно на доброволците, 

които ще участват в почистването земеделската земя, както и на лица, включени в 

съответните социални програми. 

 

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/водоплътнаизгребна яма и др.) 

 

 Не се очаква формиране на отпадъчни води.  

 

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

предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да 

са налични: 

(в случаите по чл. 99б 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 очаква. 

 

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

на глава шеста ЗООС.  

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 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 

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 на чл. 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. Скица на поземлен имот 

3.2. снимков материал в подходящ мащаб. 

4. 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. 

 

 

Дата: 31.10.2022 г.                                           Уведомител:…………/П/…………….   

                                   НИКОЛАЙ МИТКОВ 

         Кмет на Община Първомай 

 


