
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. 

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

  

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 

 от инж.  Георги Павлов  – кмет на община Стрелча 

 (име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице) 

 

Община Стрелча, с ЕИК 000351864, седалище и адрес на управление: гр.  Стрелча, пл. 

„Дружба” №2 

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 

 

Пълен пощенски адрес: област Пазарджик, гр.  Стрелча, пл. „Дружба” №2, п.к.4530 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): kmet.strelcha@gmail.com; strelcha11@mail.bg  

Управител/ изпълнителeн инж.  Георги Павлов – кмет на община Стрелча 

Лице за контакти: Стоянка Панова – спец Екология – тел. за връзка:  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н   ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че  община Стрелча  има инвестиционно предложение  

относно проект „Почистване, укрепване, изграждане на подпорни стени с цел 

осигуряване проводимостта на Кольово дере от заустването му в р. Стрелчанска Луда 

Яна до ул. Стара планина и мостово съоръжение на ул. Д. Благоев в регулацията на гр. 

Стрелча ” в землището на гр. Стрелча с ЕКАТТЕ 69835.  

Проектът ще бъде разделен на две части: 

- Подобект 1: „Почистване, укрепване, изграждане на подпорни стени с цел 

осигуряване проводимостта на Кольово дере от заустването му в р. Стрелчанска Луда 

Яна до ул. Стара планина“ и 

- Подобект 2: „ Мостово съоръжение на ул. Д. Благоев в регулацията на гр. Стрелча „ 

Проектът обхваща почистване, укрепване и изграждане на подпорни стени с цел 

осигуряване проводимостта на Кольово дере от заустването му в р. Стрелчанска Луда 

Яна до ул. Стара планина в регулацията на гр. Стрелча. Както и изграждане на мост на 

ул. Димитър Благоев.  

 

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 

mailto:kmet.strelcha@gmail.com
mailto:strelcha11@mail.bg


дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС). 

      

Община Стрелча има инвестиционно намерение за почистване и стабилизиране 

коритото на Кольово дере с цел осигуряване проводимост на речното легло в 

регулацията на гр Стрелча, както и изграждане на нов мост на ул. Димитър Благоев,  

Съвременната наносно-акумулационна дейност на Кольово дере създава 

наносни отложения, които препокриват старите терасни наслаги на реката. Новите 

отложения намаляват пропускателната способност на реката и са предпоставка за 

развиване на дървесна растителност. За увеличаване на сечението е целесъобразно 

почистване на тези наслаги, които могат да се използват за укрепване и за 

възстановяване на стари котловани. 

Кольово дере е ляв приток на р. Стрелчанска Луда Яна. 

 

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно 

предложение и/или  за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно 

изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /обн. 

ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ бр. 38 от 18.05.2012 г.  срок на действие на 

предложението/ 

 

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова 

продукция), 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. 

 

Основният процес е почистване на  наносните отложения и премахване на  

самораслата дървесна растителност, с които се намалява пропускателната способност 

на дерето. От наносните отложения са се образували острови и полуострови. По този 

начин водното течение меандрира в речното корито и се увеличава възможността 

съседните парцели да се наводняват, да ерозират бреговете. Изградените подпорни 

стени да се разрушат. 

Ще се направи ново мостово съоръжение на ул. Димитър Благоев, с което ще се 

облекчи движението на моторни превозни средства в района. 

При пресечната точка на дерето с ул. „Д.Благоев“ има изградено тясно 

пешеходно съоръжение, което не позволява улицата да бъде използвана от превозни 

средства и е предпоставка за опасност за преминаващи пешеходци.  

Габаритните ограничения на новопроектираното съоръжение са съобразени със 

светлите широчинни и височинни габарити, предвидени в проектите както на 

корекцията на дерето, така и на улицата над него.  

Изграждането на  мостово съоръжения, ще  укрепи и стабилизира бреговете като 

се осигури пропускателната способност на водното течение. 

Участъкът за почистване и оформяне на речното корито ще бъде осъществен по 

открит начин. Не се налага изграждане на нова инфраструктура, ще се използва 

съществуващата. Оформянето на кюнето  ще бъде съобразено с надлъжният наклон на 

дерето и съществуващите съоръжения. Няма да се ползва взрив. 

 

Растителността по островите ще се почисти и изнесе извън речното корито. 



Образувалите се островни и полуостровни образувания ще бъдат пробутани към 

близките некоригирани брегове на реката, а излишните количества ще бъдат 

използвани за запълване на стари котловани. Земните работи ще бъдат съобразени с 

надлъжния и напречния профил на реката. По този начин ще се осигури проводимостта 

на реката. Механизацията за извършване на дейността ще са багер, булдозер и 

автосамосвали. 

 

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) 

             Обектът е разположен в североизточната част в регулацията на гр. Стрелча  

ЕКАТТЕ 69835 

Дерето, над което се предвижда да бъде изградено съоръжението, позволяващо 

преминаването на ул. „Д.Благоев“, като част от уличната мрежа на гр. Стрелча  е ляв 

приток на р. Стрелченска Луда Яна.  Почистването и укрупването на дерето започва 

от заустването с координати 8580686,597 и 4583095,906 или 42°30'34.461" 

24°19'21.160". Новото мостово съоръжение  е с координати 8580822,144 и 4583169,339 

или 42°30'36.794" 24°19'27.131" и завършва с координати 8580957,330 и 4583278,229 

или 42°30'40.276" 24°19'33.104". 

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 се предвижда използване 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: 

Не се очаква отделянето  на опасни вещества и замърсители при реализация на 

проекта. 



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

Не се очаква отделянето на вредни вещества и замърсители при реализация на 

проекта. 

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

третиране:  

 

При реализацията на проекта ще се генерират, земни маси и  строителни 

отпадъци, които ще се оползотворят съгласно План за управление на строителните 

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.) 

 При почистването и оформянето на речното корито не се използват 

промишлени води и не се оказва отрицателно влияние върху подземните води в 

района. 

 

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

площадката на предприятието/съоръжението: 

(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 предвижда ползването и съхраняването на опасни химични вещества. 

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. 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:01.07.2021г.                                        ИНЖ.ГЕОРГИ ПАВЛОВ   

                                                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА    

 


