
към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., 
 в сила от 12.02.2016 г.)               
 

 
 

         
 
ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ ПАЗАРДЖИК 

 
 

 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 
 

От инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово, тел/ факс 03581/27-70 
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/ 

 

Община Белово,БУЛСТАТ 000351558 ул. Орфей 4а, град Белово,4470 
/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/  
 
 

 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 
 
Уведомяваме Ви, че имам следното инвестиционно предложение: Аварийно укрепване на 

ляв устой на мост на ,,Дунева Махала,,село Момина клисура, община Белово 
 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

1.Резюме на предложението : През 2014год е извършен ремонт на връхната конструкция на 
моста на Дунева махала, но поради недостиг на средства не е извършен ремонт на устоите. Със 
Заповед 28/28.01.2019година е въведено частично бедствено положение , поради констатирано 
критично състояние на ляв устой на съоръжение – мост, който е единствена пътна връзка на 
квартал Дунева махала с населеното място- село Момина клисура. На 08.02.2019година 
междуведомствена комисия назначена от Областен управител е извършила оглед на 
съоръжението и е изготвен протокол, с констатации че  еналице слягане, пропукване на устоя, 
налагащо спешни мерки и укрепване и предписания. Община Белово своевременно е възложила 
и изготвила технически проект, отразяващ аварийното състояние и предвидения и належащ 
ремонт, състоящ се в следното: стоманобетонов кожух за укрепване на устоя с дебелина 40 см. за 
ляв устой и среден устой, дънен праг на 40 см. след моста за укрепване на дънното корито и 
предпазване ан основите на устоя с дължина 25,00 , ширина 1,00 и дълбочина 1,50 м.,временна 
отбивна дига за да се реализират предвидените укрепителни аварийни дейности с почистване на 
реката в обсега на аварийните дейности и съгласно проектната документация. 



Папките с разработения проект са входирани в БДИБР Пловдив, но ни е поискано да  представим 
ново становището на РИОСВ Пазарджик, въпреки че сме представили наличното такова от 
2014год. / КД -01-4119 от 11.12.2014година/ тъй като според експерното заключение на БДИБР 
Пловдив е налице промяна на намерението за периода 2014-2019година. 
 

(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: 

 
Настоящият проект има за цел да осигури: 
 
 Нормално и безопасното движение на хора и превозни средства по мостовото 

съоръжение, съоръжението е в критично състояние и опасно за живота и здравето на 
хората, преминаващи по него; 

 Да се отмени заповедта за частично бедствено положение; 
 Да се запази мостовото съоръжение чрез укрепване на ляв устой и среден устой и  праг; 
 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ  -  аварийно критично състояние на два устоя. 
ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ -          изготвено е геодезическо и проектна разработка в обхват –
конструктивна и хидротехническа част,  заснемане на имота и обследване на съоръжението.
Авариен ремонт и укрепване: чрез изграждане на стоманобетонов кожух за укрепване на устоя с 
дебелина 40 см. за ляв устой и среден устой, дънен праг на 40 см. след моста за укрепване на 
дънното корито и предпазване на основите на устоя с дължина 25,00 , ширина 1,00 и дълбочина 
1,50 м.,временна отбивна дига , за да се реализират предвидените укрепителни аварийни 
дейности с почистване на реката в обсега на аварийните дейности и съгласно проектната 
документация. 

 
 
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: 

 
БДИБР Пловдив. 
………………………………………………………………………………………….... 

 
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) 
Село Момина клисура, община Белово. 

 
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 от повърхностни води, и/или подземни 
води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на 
нови) 
неприложимо  

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

Не се предвижда. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 
 

Не се предвиждат отпадъци , мероприятията предвиждат укрепване, а не събаряне. 
 
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.) 

 
Не. 
 

 
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) 

 
Не се предвиждат. 
……… 

 



І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 
реда на глава шеста ЗООС. 

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 уведомяване на съответната/съответните община/общини, 

район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 
4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. – да. 

 
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. скица на имота и др. в подходящ мащаб. – скица и технически проект на магнитен 

носител. 
 
4. Документ за собственост или документ, доказващ правото на възложител /съгласно §1, 

т.20 от преходни и заключителни разпоредби на ЗООС/. – не е приложимо, за мостове и 
съоръжения не се съставят актове. 

 
5.  Електронен носител – 1 бр.  
 
6. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.- да 
 
7.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща.- да 
 
 
 

Дата: 30.04.2019г. 

 
     
 
  
 
 
Уведомител:……………………….   

 Костадин Г. Варев - кмет 
 


