
ОБЯВА 
До заинтересованите лица и общественост 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда /ОВОС/ приета с ПМС № 59 от 2003г. 

От Община Кричим 
със седалище и адрес на управление гр. Кричим, област Пловдив, пл. „Обединение” №3   
ЕИК 11524456  
Пълен пощенски адрес: ПК 4220, гр. Кричим, област Пловдив, пл. „Обединение” №3 
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 03145/2250 факс: 03145/2351 е-mail: 
kmet_krichim@abv.bg
Възложител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим 
Лице за контакти: инж. Светлана Рангелова, Директор дирекция „УТГРМДТХД” при 
община Кричим, тел. 03145/2047 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Уведомяваме Ви, че Община Кричим има следното инвестиционно 
предложение: „Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на 
зеленина за широко обществено ползване, находяща се в ПИ 39921.502.565 по 
кадастралната карта на гр. Кричим с административен адрес пл.“Демокрация“ и 
прилежащите й пространства“ 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението           
Ново инвестиционно предложение, което предвижда изработване на Технически 

инвестиционен проект /ТИП/, за Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и 
благоустрояване на зеленина за широко обществено ползване, находяща се в ПИ 
39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим с административен адрес 
пл.“Демокрация“ и прилежащите й пространства с наименование парк „Европа“ 

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: 

Дейностите които ще бъдат извършвани при реализиране на проекта са: 
1.1. Пребоядисване на съществуващ в имота монумент, в това число измазване 

на разрушени участъци, полагане на дълбокопроникващ грунд, боядисване.  
1.2. Ремонт на настилка по тераси, възстановяване на първоначален вид. 
1.3. Премахване на букви по мемориални плочи, в това число изкърпване и 

боядисване на основата. Направа на нови мемориални плочи от черен гранит с 
гравирани надписи (имена) по списък даден от общ. Кричим и монтирането им върху 
същестуваща основа. 

1.4. Премахване на съществуващи каменни облицовки по подпорни стени и 
направа на нови, в това число подготовка на бетонна основа, извозване на строителни 
отпадъци. 

1.5. Демонтаж на същестуваща метална ограда и монтаж на нова такава по 
детайл, в това число измазване на разрушени участъци по бетонна основа при ограда.  

1.6. Премахване на настилка по пешеходно пространство и полагане на нова – 
бетонни плочи за пешеходни зони, в това число изравняване на основата, полагане на 
фракция и пясък.  



1.7. Направа на воден ефект на мястото на съществуващ цветарник. Предвижда 
се фонтан с 14 дюзи в една линия. В това число премахване на същестуващ цветарник, 
извозване на строителни отпадъци. Захранване на фонтана с вода от съществуващ 
сондажен кладенец и нейното правилно отвеждане към ВиК мрежата.  

1.8. С цел подобряване на благоустрояване на зеленината на площад 
„Демокрация“ се предвижда засаждането на нови храсти в близост до оградата в посока 
запад, както и направа на три броя цветни лехи.  

1.9. В имота ще бъде изградена поливна система 
1.10. В имота ще бъде изградена паркова осветителна инсталация с 

енергоспестяващи осветителни тела  
1.11. Предвижда се събаряне на същестуващата тоалетна за обществено 

обслужване, извозване на строителни отпадъци и изграждането на нова тоалетна за 
обществено облужване на мястото на същестуващата. Новопроектираната сграда е 
правоъгълна с размери 10,50м/4,80м. Разполага с 6 помещения както следва: 

- предверие жени - 6,39 кв.м; 
- тоалетна жени  -  10,23 кв.м; 
- предверие мъже - 6,14 кв.м; 
- тоалетна мъже  -  9,84 кв.м; 
- склад  - 3,20 кв.м; 
- тоалетна инвалид - 4,44 кв.м. 
Сградата е ситуирана по дългата си ос в посока Югозапад-Североизток. 

Достъпът до тоалетните помещения е в посока Северозапад. Поради денивелацията на 
терена се налага изграждането на две рампи при фасади Югозапад и Североизток с 
наклон 2,80 %. Конструкцията е стоманобетонна посредством фундаменти, колони, 
греди и плочи. Външните стени са с дебелина 25 см. Покривът на сградата е едноскатен 
с наклон 8,75% в посока тревната площ. 

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) 

Инвестиционното намерение ще се реализира в гр.Кричим, общ.Кричим, 
обл.Пловдив в ПИ 39921.502.565 по кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със 
Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, гр.София.  с 
обща площ 3722 кв.м. Имотът е собственост на община Кричим, актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 1247 от 25.07.2017г.  координати на четирите 
крайни точки на имота  по координатна система БГС 2005- UTM 35N са както следва: 

№ по ред X Y 
1 4657724.648 290389.167
2 4657681.700 290406.675
3 4657634.726 290357.253
4 4657669.287 290334.768



5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията: 

Новата сграда на обществената тоалетна ще бъде захранена с вода от мрежата за 
обществено водоснабдяване, като за целта ще бъде свързана към съществуващото  
водопродно отклонение от което в момента се захранва съществуващата обществена 
тоалетна.  

Поливната система и водния ефект ще бъдат захранени от съществуващ в имота 
сондажен кладенец, за който е издадено Разрешително за водовземане № 
31590766/23.08.2013г.  от Басейнова Дирекция за управление на водите в 
източнобеломорски район. В разрешителното сондажният кладенец фигурира като 
„тръбен кладенец ТК 1“ с координати  /N 420 02` 35,45`` E 240 28`02,1``/ x 4531431.816 
y 8593216.540. Към момента на изграждане на Кладенеца имота, в който е ситуиран е с 
идентификатор 39921.502.540. С изменение на Подробния устройствен план – План за 
регулация на кв.75 по регулационния план на община Кричим е обособен нов имот с 
ПИ 39921.502.565, в който към момента попада въпросния тръбен кладенец. 
Изменението на ПУП – ПР е одобрено с Решение № 134 по протокол № 14 от 
21.12.2016г.   

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 
няма 
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране: 
По време на строителството се очаква да се генерират  следните отпадъци: 

бетон, тухли, стомана, хидроизолационни материали от покрива на съществуващата 
тоалетна,  смесени отпадъци от парченца тухли и бетон, мазилки и замазки, за 
третиране на строителните отпадъци се предвиждат дейности по предотвратяване на 
образуването на отпадъци,  рециклиране, подготовка за повторна употреба и 
оползотворяване 

8. 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.) 

Формираните отпадни води от обекта се отвеждат и заустват в канализационната 
система на община Кричим, която ги отвежда в ПСОВ гр.Кричим  

9. 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) 

Няма 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр.Пловдив 

Дата:   26.04.2018г. 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.КРИЧИМ 


