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До 

Директора на Регионалната 

инспекция по околната среда и 

водите 

                                                                                                             гр. Пловдив   

 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
 

за инвестиционно намерение 
 

От Община Кричим, гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3 

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

ЕИК 115244456 
/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/  

 

Пълен пощенски адрес:.4220, гр. Кричим, област Пловдив, пл. „Обединение” № 3 

Телефон, факс и е-mail: тел. 03145/22 50, факс: 03145/23 51, e-mail: kmet_krichim@abv.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: Атанас Стефанов Калчев - Кмет 

на община Кричим 

Лице за контакти: .инж. Светлана Рангелова Рангелова – Директор дирекция „УТОСИДГР” при 

община Кричим, тел. 03145/20 47 

 

 

  Уважаеми г-н/г-жо Директор, 

 

 Уведомяваме Ви, че Община Кричим  има следното инвестиционно предложение: 

 

Екопътека „Калето-Асениев камък-Манастир Св. Врач” –  община Кричим 

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

1. Резюме на предложението 

 Община Кричим подготвя проектно предложение „По стъпките на Иван Асен II 

Завоевателя”, с което да кандидатства за финансиране по мярка 313 „Насърчаване на 

туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Част от 

проектната документация е инвестиционно предложение: Екопътека „Калето-Асениев камък-

Манастир Св. Врач” –  община Кричим. Предвижда се изграждане на екопътека с дължина 

3675 м. Планираните дейности включват: почистване, оформяне, обезопасяване и където е 

необходимо уширяване на съществуващата пътека, облагородяване на съществуващи чешми-

заравняване и почистване на терени около тях,  доставка и монтиране на пейки, и масички с 

пейки, масички със столчета и шезлонги; изграждане на места за отдих-доставка и монтиране на 

беседки, заслони, барбекю, кошчета за отпадъци; съоръжения за туристическата инфраструктура 

като информационна и указателна табели; художествено осветяване на част от екопътеката; 



 2 

оформяне на места за паркиране. Ще се използват терени, общинска собственост. Не се очаква да 

се генерират отпадъци.  
 

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

продукция), обща използвата площ. 

 

 Целта на проекта е да създаде условия за развитието на екологичен туризъм на територията 

на община Кричим. Проектът предвижда дискретна намеса в природния ландшафт с 

използването на естествени/природни материали. 

Ще се ползва част от съществуващ общински полски път - поземлен имот с кадастрален 

идентификатор 39921.4.854, временните преместваеми обекти като беседки, заслони, барбекю, 

места за отдих, ще бъдат поставяни върху терени, общинска собственост и в държавен поземлен 

фонд. В началото на екопътеката, на ул. „Георги Бубаров” се предвижда оформяне на места за 

паркиране на 10-12 бр. леки автомобила, с настилка от затревени перфоплочи на пясъчна основа. 

Проектът включва почистване, оформяне, обезопасяване и където е необходимо уширяване 

на съществуващата пътека, облагородяване на съществуващи чешми-заравняване и почистване 

на терени около тях.,  доставка и монтиране на пейки, и масички с пейки, масички със столчета и 

шезлонги; изграждане на места за отдих-доставка и монтиране на беседки, заслони, барбекю, 

кошчета за отпадъци; съоръжения за туристическата инфраструктура като информационна и 

указателна табели. 

Предвижда се част от трасето на екопътеката (с дължина от 950 м) водещо към местността 

Калето, в непосредствена близост с града, да бъде художествено осветено. 

Общата дължина на екопътеката е 3 675 м. 

 

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: 

 

Не  

 

Местоположение на площадката  /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски 

координати  / по възможност във  WGS  1984 /, собственост, близост до или засягане на защитени 

територии за опазване на обектите на културно наследство,  очаквано трансгранично въздействие, схема 
на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура / 

 

Екопътека „Калето-Асениев камък-Манастир Св. Врач” се намира в Община Кричим. 

Трасето на екопътеката преминава през: 

  - общински полски път - поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.4.854, с НТП: 

за селскостопански, горски, ведомствен път /съществуваща пътна инфраструктура/ достигащ до 

път – поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.4.932, собственост Държавата, МОСВ; 

  - съществуваща пътека в държавен поземлен фонд, поземлен имот с кадастрален 

идентификатор 39921.4.978, землището на гр. Кричим, община Кричим, собственост МЗГ-ДЛ, с 

НТП: друг вид дървообработвателна гора; 

    - съществуваща пътека в поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.4.306, 

местност „Манастира”, землището на гр. Кричим, община Кричим, собственост на община 

Кричим, с НТП: пасище); 

- местата за паркиране се предвиждат на ул. „Георги Бубаров” (поземлен имот с 

кадастрален идентификатор 39921.501.322, гр. Кричим, община Кричим, с НТП: за 

второстепенна улица); 

Приложена е схема с трасето на екопътеката с координати на по-важните реперни точки. 
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Не попада в обхвата на защитени територии и подлежи на оценка за съвместимост с 

предмета и целите на опазване на най-близката защитена територия Поддържан резерват (ПР) 

“Изгорялото гюне”. 

Не се очаква трансгранично въздействие от проекта.  

 

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез 

обществено водоснабдяване / Ви К или друга мрежа / и /или от повърхностни води и /или 

подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от 

изграждане 

 

- вода 

 

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

 

Не се очакват отпадъци.  

 

Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови / промишлени /, предвиден начин за 

тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение / станция, заустване и 

канализация / воден обект, собствена яма или друг, сезонност и др.: 

Не се очакват.  

 

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

реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. 

 
 ІІ. /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 от ЗООС, се изисква и изготвянето 

на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви): 

........................................................................................................................................................................ 

Прилагам: 

1  2 броя уведомления на електронен носител и 1 брой на хартиен носител. 

2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на 

засегнатото население (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 

59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г.  и посл . изм. ПМС №337 /30.12.2010год –ДВ бр.3 от 2011 год./. 

3. Актуални скици на имотите с координати на граничните точки, в които ще се реализира инвестиционното предложение. 

4. Документ за собственост или договор за наем. 

   Други документи, по преценка на уведомителя: 

допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение 

 
 
 
Дата:.........................       Уведомител:..................................... 

           /подпис/ 


