
О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба

за ОВОС, ДВ, бр. 94/2012 г., изм. и доп.)

ЦЪРКВА „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН"

гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ

БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КУЗМА И ДАМЯН"
>

Местоположение: УПИ 1-593, кв. 83, гр. Кричим, общ. Кричим,

обл. Пловдив

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Мария Михайлова, тел.: 0885 728 856

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пловдив, бул.

„Марица" № 122, е-таП: НОЗУ р!оус!гу@с11Г.Ь2

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за ОВОС



Информация по чл. 4, ал. З от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя;

Възложител на инвестиционното предложение е Църква „Свети Безсребърници

Кузма и Дамян", находяща се в гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, представлявана

от свещ. Мирослав Димитров Коларов.

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет,

обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или

за разширение, или изменение на производствената дейност, 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;

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и ремонт на Църква

„Свети Безсребърници Кузма и Дамян" в град Кричим, с цел възстановяване на сградата

във вид годен за експлоатация и максимално близък до първоначалния.

Храмът представлява енорийска трикорабна църква, базиликален тип, с една

апсида. Изграждан е на няколко етапа: През 1879 година е издигнат от плет, през 1896

година е иззидан с каменни зидове, през 1954 година е удължен на запад, а по-късно към

него са пристроени зала за неделно училище от юг и канцелария с канаския и клисарница

от север. Камбанарията е изградена като самостоятелна постройка в североизточния ъгъл

на имота и представлява четириъгълна каменна призма в долната си част и осмоъгълна

призма в горната. Завършва с осмоъгълен купол с кръст.

Църковният имот е разположен в западната част на град Кричим, с площ от 962м2,

ъглово разположен - граничи с две улици от локалната улична мрежа на север и изток и с

имоти с нискоетажно застрояване на юг и запад. Достъпът се осъществява от изток

посредством два входа - от ул. „Св. Марина" и от площад „Освобождение".

Църковната сграда е масивна, изградена с дебели 90см каменни зидове от

формовани каменни блокове от зидарията през 1896г. и каменни зидове с дебелина 65см

от строителството през 1954г. Пристроените крила от север и юг са изпълнени с каменни

основи и цокъл, и тухлена зидария нагоре. Покривът е с дървена конструкция, двускатен,

с керемиди, като при постройките преминава в трискатен. Над билото се издига

осмоъгълната призма на купола, стъпваща директно върху покривните скатове.

Сградата е в сравнително добро конструктивно състояние. Каменните зидове са без

сериозни деформации. Дървената покривна конструкция е амортизирана от

продължителната експлоатация и проникването на влага. Църковната кула е в добро

конструктивно състояние.

*»* Част „Архитектура"

Предвижда се подмяна или ремонт на съществуващите амортизирани материали по

интериора и екстериора на сградата. Не се предвижда промяна на пространствените

параметри на сградата. Не се предвижда реставрационна работа по художествената украса

на храма.



Технически показатели
• ЗП (храм и камбанария): 308,60+16,40=325,00м2

• РЗП (храм и камбанария): 369,62+49,20=418,82м2

• Плътност: 33,8%

• Кинт: 0,44

**» Част „Конструкции"
Ще бъдат укрепени или подменени конструктивните елементи, загубили своята

носимоспособност: ще се подменят всички носещи дървени елементи - ребра, попове,

столици, обтегачи и дъсчени обшивки по дървената покривна конструкция на основната
сграда и пристройките; ще се запазят и дублират конструктивните дървени елементи,

носещи купола; ще бъде укрепена конструкцията на апсидата отвън; ще бъде изпълнена
нова подова конструкция на северната и южната пристройки от стоманобетонова

настилка.

* Част „ВиК"

Обектът не е захранен с вода. Настоящето инвестиционно предложение цели

изпълнението на околовръстен дренаж, предпазващ църквата от съществуващата пълзяща

влага. Предвижда се той да бъде изпълнен от перфорирани дренажни тръби ф 100 на
пясъчна подложка 1 Осм, изпълнен от северната, южната и западната страни на сградата.

Водите от дренажа ще се събират и ще се включват къв дворната дъждовна

канализация на две места - на едното чрез дебелостенна РУС тръба ф 140 на бетонова
подложка ще се отвеждат към събирателна шахта- 1мЗ-готово изделие, от която чрез

преливник тръба ф 140 ще се оттича към съществуващата дворна дъждовна канализация на

храма.

Общо отточно водно количество С)0бЩО=1л/с.
\

*> Част „Електро"

Захранването на обекта с ел. енергия е съществуващо, от ел. табло ТЕМО, чрез

въздушно отклонение НН, и се запазва. Главното електромерно табло на сградата Тц,

захранено от ел. табло ТЕМО, ще бъде преработено - ще се оборудва с главен

предпазител 32А, главен прекъсвач 32А, автоматични предпазители за токовите кръгове и

дефектнотокови защити за посочените кръгове.

Инсталираната мощност на Тц е 9, 974 к"^, работната мощност е 6 к\^.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;
Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с

устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта.

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен

имот, географски координати (по възможност във \УС8 1984), собственост, близост

до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на
културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или

промяна на съществуваща пътна инфраструктура;



Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ 1-593, кв. 83, и по скица от

АГКК с идентификатор 39921.501.582, гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив. Имотът е

собственост на Църква „Свети Безсребърници Кузма и Дамян", находяща се в гр. Кричим,
общ. Кричим, обл. Пловдив - на основание Нотариален акт за собственост на недвижим

имоти № 17, том 5, дело № 3054 от 31.07.1981 г.(копие е приложено)

Обектът не засяга защитени територии и тетитории за опазване на обектите на

културното наследство

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна
инфраструктура на района.

Строителството и експлоатацията на сградата няма да предизвикат трансгранично

въздействие.

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

експлоатацията, 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;
Обектът не е захранен с вода.

По време на строителството на обекта не се очаква използване на вода за промишлени

нужди. По време на експлоатацията на обекта не се очаква използване на вода за питейно-битови

нужди. Не се предвижда ползване на подземни и повърхностни води.

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

третиране;
Различните по вид и количество отпадъци са представени и класифицирани, като

наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал.1 на Наредба № 3 от 01.04\2004

год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (ДВ бр. 44/2004 год.).

Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството и

предвиждания за тяхното третиране:

В процеса на строителство и монтаж на обекта ще се генерират характерни за

строително-монтажни дейности отпадъци. Посочените по-долу отпадъци ще се генерират

еднократно, само за периода на изграждане на обекта:

• Метални отпадъци

Метални отпадъци ще се генерират по време на строително-монтажните работи

при монтаж на металните конструкции на обекта. Основно ще отпадат винкели, шини,

профили, строително желязо и др.

Код съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ:

17 04 05 Желязо и стомана

Металните отпадъци, генерирани при изпълнение на строително - монтажните

дейности ще се съхраняват временно на определена площадка на територията на обекта и

ще се предават за последващо рециклиране на фирми, притежаващи лиценз за извършване

на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

• Твърди битови отпадъци

В периода на строителните работи на обекта ще се генерират битови отпадъци от

жизнената дейност на работниците, изпълняващи строително-монтажните дейности. В



състава на твърди битови отпадъци ще се включват основно опаковки и хранителни

отпадъци.

Код съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ:

20 03 01 Смесени битови отпадъци

Твърдите битови отпадъци генерирани от жизнената дейност на строителните

работници ще се събират в метални контейнери и ще се извозват от съответната общинска

служба по чистота.

Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатацията и

предвиждания за тяхното третиране

• Твърди битови отпадъци

Очаква се образуването на смесени битови отпадъци от почистването и

поддръжката на сградата и жизнената дейност на работещите.

Код съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ:

20 03 01 Смесени битови отпадъци

Те ще се събират в стандартни контейнери и ще се извозват от съответната

общинска служба по чистота.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден

начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция,

заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Отпадъчните води от обекта са дъждовни води. Водите от дренажа ще се събират и

ще се включват къв дворната дъждовна канализация на две места - на едното чрез

дебелостенна РУС тръба ф 140 на бетонова подложка ще се отвеждат към събирателна

шахта- 1мЗ-готово изделие, от която чрез преливник тръба ф 140 ще се оттича към

съществуващата дворна дъждовна канализация на храма.

Общо отточно водно количество С?0бщ0

=1л/с.


