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ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Възложител:                          Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп  

 

Булстат:                                000777216 

 

Адрес за кореспонденция:      п.к.2070, гр. Пирдоп, пл.“Тодор Влайков“ №2 

 

Телефон:                               07181/5242  

 

Факс:                                      07181/5701 

 

Лице за контакти:                Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп 

 

Телефон:                                07181/5242 

Е-mail:                                    obshtina@pirdop.egov.bg 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

       Проектът „Рехабилитация и реконструкция на улица „Княз Момчил Пирдопски“ от 

о.т.844 до о.т.584 и улица „Панагюрско шосе“ от о.т.584 до  о.т.434, гр. Пирдоп, общ. 

Пирдоп“ има за цел да подобри транспортно-експлоатационните характеристики на 

улиците, като повиши безопасността на автомобилно и пешеходно движение, както и 

комфорта при пътуване. 

(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: 

Обхват на проектираните участъци: 

- Улица „Княз Момчил Пирдопски“ – от о.т.844 до о.т.584 – приблизителна дължина 

710m и площ от 6470 м2 -  5350 м2 директно трасе и 1120 м2 зауствания (общо 13 броя);  

Начало:30 м. западно от кръстовището с път I 6 

Край: кръстовище с ул. „Паскал“ 

- Улица „Панагюрско шосе“ – от о.т.584 до о.т.434 – приблизителна дължина 420m 

и площ от 3855 м2 – 3055 м 2 директно трасе 800 м2 зауствания (общо 10 броя); 

Начало: кръстовище с ул. „Паскал“ 

Край: кръстовище с ул. „Цар Освободител“ 

- Тротоари по улица „Княз Момчил Пирдопски“ - 2600 м2 

- Тротоари по улица „Панагюрско шосе“ - 2640 м2 
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Съществуващо експлоатационно състояние на улиците и съоръженията към 

тях 

- Улица „Княз Момчил Пирдопски“ – улицата е с асфалтобетонова настилка, която 

е силно амортизирана. Съществуващият габарит на платното за движение е около 7-7,5м. 

Улицата има изградени тротоари, като този от южната ѝ страна е в добро състояние, 

докато този от северната е в много лошо състояние. Улицата преминава над р. 

Пирдопската река посредством мост, който е в добро състояние. 

- Улица „Панагюрско шосе“ – улицата е с асфалтобетонова настилка, която е силно 

амортизирана. Съществуващият габарит на платното за движение е около 7-7,5м. Улицата 

има изградени тротоари, които са в незадоволително състояние и трябва да бъдат 

ремонтирани. 

Клас на улицата – улиците са част от второстепенната улична мрежа. Класът им 

съгласно Наредба №рд-02-20-2 от 20 декември 2017 г. За планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии е Събирателна 

улица V клас. 

- Проектна скорост – 40 км/ч 

- Габарит: в населените места ширини съгласно съществуващо положение  

В проекта е предвидено полагане на 2 пласта асфалт - плътен асфалтобетон за 

износващ пласт с Е = 1200 МРа с постоянна дебелина 4 и неплътен асфалтобетон за 

изравнителен пласт с Е=1000MPa и минимална дебелина 4см като предварително се 

изпълнят нивелетно фрезоване и локални ремонти. 

Проектното решение ще гарантира оразмерените в проекта дебелини на 

асфалтовите/паважните пластове по цялата дължина на хомогенните участъци от 

тротоара. 

При входовете на гаражи и дворове ще се предвиди полагането на понижени по 

ниво бордюри, за да не се изграждат допълнителни рампи. В зоните на кръстовища и при 

съществуващи пешеходни пътеки ще се предвиди понижени по ниво бордюри, съгласно 

изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане 

на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително за хората с увреждания. В разработения проект в зависимост от конкретната 

ситуация, местоположение на гаражи входове към дворовете ще се предвидят зелени 

площи за дървесна и храстова растителност. 

С проектното решение ще се гарантира постигането на необходимите еластични 

модули на настилката и на добра равност в съответствие с действащата Техническата 

спецификация на АПИ и Техническото задание на Възложителя.  

Ситуационно и нивелетно решение - тротоара ще се проектира в план и профил с 

технически елементи по НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за Планиране и 

проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. 

Техническото решение в план и профил ще съвпада със съществуващото 

ситуационно и нивелетно развитие па тротоара. 

Пикетажьт и нивелетата ще се водят в бордюра. Точките в ръбовете на настилката 

ще се намират на сечения, перпендикулярни на оста. Нивелетното решение на настилката 

ще осигури постигане на правилна геометрична форма на тротоарната повърхност и 

добро отводняване на тротоара, към уличното платно. 

Координати и коти ще се дават в оста и в ръбовете, при запазване, като габарита 

на тротоара ще бъде вариращ, в зависимост от колното застрояване и при запазване на 

сервитута. 

В ситуационно отношение тротоара ще се разработи при спазване на всички 

нормативни изисквания - с прави и кръгови криви, дъги от окръжност, които ще се 

ракордират с преходни криви - клотоиди или кубични параболи. 

Предвидени са мерки за надеждно отводняване. 

Предвидено е ревизионните и дъждоприемни шахти да се ракордират съгласно 

проектното ниво на настилката.  
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Предвидена е подмяна на съществуващите бордюри, като е предвидена 

възможността където са в добро състояние да се запазят, а на местата където липсват да 

се положат нови. Тротоарната настилка е предвидено да се  подмени или да се изгради 

нова, където е необходимо. 

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: 

Инвестиционното предложение няма връзка със съществуващи или други дейности. 

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 предложение ще се осъществи в границите на гр. Пирдоп, общ. 

Пирдоп, обл. София. 

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 използването 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: 

При реализацията на Инвестиционното предложение не се очаква емитиране на 

вещества, в това число приоритетни и/или опасни при които се осъществява или е 

възможен контакт с вода. 

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

При реализацията на Инвестиционното предложение няма да се окаже отрицателно 

въздействие върху въздуха.  Не се очаква генериране на прахо-газови емисии, 

енергетични замърсители (шум и вибрации) над пределно допустимите норми.  

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

Ще бъде изработен план за управление на строителните отпадъци в обхват и 

съдържание, съгласно „Закон за управление на отпадъците“ и „Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ 
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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.) 

      Не се предвиждат отпадъчни води. 

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

предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква 

те да са налични: 

(в случаите по чл. 99б от 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 опасни химични вещества.  

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

реда на глава шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без 

да се извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС 

и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от 

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 от 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. 
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4 бр. скици на ул. „Княз Момчил Пирдопски“ и улица „Панагюрско шосе“ 

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. Х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

7. Х Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 

лицензиран пощенски оператор. 

  

С уважение, /П/ 

АНГЕЛ ГЕРОВ 

Кмет на Община Пирдоп 

                                                                                                              

 


