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        Информацията е изготвена, съгласно чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда, публикувана в ДВ 

бр.25/18.03.2003г., изм. И доп., бр.3 от 05.01.2018г. и чл.10 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Приета с ПМС №201 

от 31.08.2007г., изм. и доп. ДВ бр.3 от 05.01.2018г.) . 
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1.Резюме на предложението (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) 

 

Село Душанци се намира в планински район, в котловина между Средна гора и Стара 

планина, по поречието на река Тополница. С рехабилитацията на уличната мрежа (обща 

дължина 4776 м)се цели да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да 

допринесе за задържане на живеещото там население и за привличане на повече туристи 

и постоянно пребиваващи 

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. 

 1. УЛ. Д-Р МАНЬО СТОЯНОВ  

Дължина на участъка: 260м. 

Състояние: Има положена настилка на основа без бордюри. Много лошо състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка с основа. Доставка и полагане бордюри. Направа на 

тротоари. 

Улицата започва от кръстовището на около 100 м преди ул.”Бреза” и завършва при ул. 
„Акация”. Дължината й е около 260 м. По цялата си дължина улицата е в много лошо 
състояние със силно амортизирана настилка. 

Ситуация — трасето на улицата се състои от общо 6 бр. чупки и криви с радиуси от 10 до 

200 м. 

Габаритът на улицата е с ширина от 4,5 до 9,0 м ограничена без бордюри и без тротоари 

Настилка - има положена настилка на основа без бордюри и без троторари. 

Напречен наклон — напречния наклон на настилката е 1—1,5 %. 
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Надлъжният наклон на улицата е мин.- 0,59% и макс. 9,84 %. 

Отводняване — отводняването се осигурява с надлъжен колектор и отточни и 

дъждоприемни шахти в лошо състояние с повредени капаци. 

Улици и кръстовища 

По улицата има общо 2 бр зауствания със съществуващи улици и входове към гаражи и 

дворове. 

 

      2. УЛ. ЧЕРКОВНА 

Дължина на участъка: 140м. 

Състояние: Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие, без бордюри. 

Настилката е в лошо състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. 

основа. Полагане на бордюри и направа на тротоарна настилка.  

 

                 З. УЛ. БОР 

Дължина на участъка: 150м. 

Състояние: Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие, без 

бордюри. Настилката е в лошо състояние. Предвиждат  работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. 

основа. Полагане на бордюри и направа на тротоарна настилка. 

 

                4. УЛ. ИСКРО НЕЙЧЕВ 

Дължина на участъка: 170м. 

Състояние: Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие и бордюри. 

Настилката е в много лошо състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. 

основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри и полагане на нови в участъка 

от улицата, където няма положени. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна 

настилка. 

 

5. УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 

Дължина на участъка: 180м. 

Състояние: Има положени настилка с асфалтобетоново покритие, бордюри и тротоари. 

Настилката и тротоарите са в много лошо състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. 

основа. Ремонт на компрометираните положени бордюри. Ремонт на тротоарната 

настилка. 

 

           6. УЛ. МОМИН КАМЪК 

Дължина на участъка: 330м. 

Състояние: Има положени настилка с асфалтобетоново покритие, бордюри, 

едностранно тротоар. Настилката е в лошо състояние. Предвиждат се следните 

ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. 

основа. Ремонт на съществуващата и направа на нова тротоарна настилка. 

 

7. УЛ. ДИМИТЪР ШОПОВ 

Дължина на участъка: 440м. 

Състояние: Има положени настилка с асфалтобетоново покритие, нарушена цялост, 

бордюри - 70% от дължината. Около 30% от дължината е без положени бордюри. 

Настилката е в много лошо състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. 

основа. Доставка и полагане на бордюри в неизпълнения участък. В обхвата на 

тротоарите да се изпълни тротоарна настилка. 

 

8. УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ  



Дължина на участъка: 240м. 

Състояние: Има положени основа на настилката и бордюри. Настилката е в лошо 

състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. 

основа. 

Ремонт на компрометираните положени бордюри. 

В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка. 

 

9. УЛ. БРЕЗА 

Дължина на участъка: 150м. 

Състояние: Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие и 

бордюри на 50% от дължината. Настилката е в лошо състояние. Предвиждат се 

следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. 

основа. 

Ремонт на компрометираните положени бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни 

тротоарна настилка. 

 

10. УЛ. ГЕОРГИ САЛЧЕВ  

Дължина на участъка: 105м. 

Състояние: Има положена настилка на основа с асфалтобетоново покритие без 

бордюри. Настилката е в лошо състояние. Предвиждат се следните ремонтни 

работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. 

основа. 

Ремонт на компрометираните положени бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни 

тротоарна настилка. 

 

11. УЛ. ДИМИТЪР ПЕНЕВ 

Дължина на участъка: 135м. 

Състояние: Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие и бордюри. 

Настилката е в много лошо състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. 

основа. 

Ремонт на компрометираните положени бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни 

тротоарна настилка. 

 

12. УЛ. ЗДРАВЕЦ 

Дължина на участъка: 200м. 

Състояние: Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие и 

бордюри. Настилката е в лошо състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: Направа на нова пътна настилка 

(асфалтобетонови пластове) с използване на същ. основа. 

Ремонт на компрометираните положени бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни 

тротоарна настилка. 

 

13. УЛ. НАЙДЕН КИРИЛОВ 

Дължина на участъка: 210 м. 

Състояние: Изпълнените настилка и тротоари са в много лошо състояние. Предвиждат 

се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове). 

Полагане на нови бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка. 

 

 

14. УЛ. СВЕТИ ГЕОРГИ  

Дължина на участъка: 75м. 

Състояние: Има положени бордюри, с изпълнената основа с асфалтово покритие - в 

лошо състояние. 



Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове). 

Ремонт на дефектирали бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна 

настилка. 

 

15. УЛ. ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ  

Дължина на участъка: 180м. 

Състояние: Има положена настилка на основа с асфалтобетоново покритие без 

бордюри. Настилката е в лошо състояние. Предвиждат  работи: 

Направа на нова пътна настилка (асфалтобетонови пластове) с използване на същ. 

основа. 

Ремонт на компрометираните положени бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни 

тротоарна настилка. 

 

16. УЛ. КУФАРИТА 

Дължина на участъка: 110м. 

Състояние: Има положени настилка на основа с асфалтобетоново покритие, няма 

положени бордюри и тротоари. Настилката е в лошо състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: Направа на нова пътна настилка - 

асфалтобетонови пластове. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка. 

 

17. УЛ. ПОЛК. КИРИЛ НАЙДЕНОВ 

Дължини на участъка: 260м. 

Състояние: Има положена основа на настилката. Няма изпълнени бордюри и тротоари. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка - само асфалтобетонови пластове. 

Доставка и полагане на бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна 

настилка. 

 

18. УЛ. СПАСОВИ МОГИЛИ 

Дължина на участъка: 43м. 

Състояние: Няма положени пътна настилка и тротоари. Има само частично 

изпълнен основен пласт от В и К проекта. Предвиждат се следните ремонтни 

работи: 

Направа на нова пътна настилка - основа и асфалтобетонови пластове. 

Доставка и полагане на бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна 

настилка. 

19. УЛ. ОБРОК 

Дължина на участъка - 35м. 

Състояние: Няма положени пътна настилка и тротоари. Има само частично изпълнен 

основен пласт от В и К проекта. Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка - основа и асфалтобетонови пластове. 

Доставка и полагане на бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна 

настилка. 

 

20. УЛ. ИВАН КОСТАДИНОВ - АГРОНОМА  

 Дължина на участъка: 210м. 

Състояние: Няма положени пътна настилка и тротоари. Има само частично 
изпълнен основен пласт от В и К проекта. Предвиждат се следните ремонтни 
работи: 
Направа на нова пътна настилка — основа и асфалтобетонови пластове. 

Доставка и полагане на бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна 

настилка. 

 

 

21. УЛ. ДАСКАЛ НИКОЛА БАЛОВ  

Дължина на участъка: 55м. 

Състояние: Няма положени пътна настилка и тротоари. Има само частично 

изпълнен основен пласт от В и К проекта. Предвиждат се следните ремонтни 



работи: 

Направа на нова пътна настилка - основа и асфалтобетонови пластове. 

Доставка и полагане на бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна 

настилка. 

 

22. УЛ. ГЛАВОЧ 

Дължина на участъка: 35м. 
Състояние: Няма положени пътна настилка и тротоари. Има само частично изпълнен 
основен пласт от В и К проекта. Предвиждат се следните ремонтни работи: 
Направа на нова пътна настилка - основа и асфалтобетонови пластове. 

Доставка и полагане на бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна 

настилка. 

 

23. УЛ. ДИМИТЪР ОДЖАКОВ  

Дължина на участъка: 170м. 

Състояние: Настилка на частично изпълнена основа - слаба, без асфалтобетоново 

покритие и бордюри, в известна част - компрометирани. Настилката е в много лошо 

състояние и не може да се използва са основен пласт. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка - основа и асфалтобетонови пластове. 

Ремонт на компрометираните положени бордюри, доставка и полагане на нови в 

останалата част. 

В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна настилка. 

 

24. УЛ. КЛИМАШ 

Дължина на участъка: 210м. 

Състояние: Положени пътна настилка и тротоари в лошо състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка - само асфалтобетонови пластове. 

Ремонт на съществуващите бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна 

настилка. 

 

25. УЛ. БЯЛАТА ВОДА 

Дължина на участъка: 380м. 

Състояние: Положени пътна настилка и тротоари в лошо състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка - само асфалтобетонови пластове. 

Ремонт на съществуващите бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна 

настилка. 

 

26. УЛ. СЕЛИЩЕ 

Дължина на участъка: 150м. 

Състояние: Положени пътна настилка и тротоари в лошо състояние. 

Предвиждат се следните ремонтни работи: 

Направа на нова пътна настилка - само асфалтобетонови пластове. 

Ремонт на съществуващите бордюри. В обхвата на тротоарите да се изпълни тротоарна 

настилка. 

 

27. УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН  

Дължина на участъка: 200м. 

Състояние: Положена пътна настилка без тротоари в 30% от общата дължина. В 

останалата част няма нищо изпълнено. 

  

 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 с други съществуващи 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 с. Душанци, 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 от 

повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, 

съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови). 

Предвижда се използването на трошен камък. 

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. 

 

При извършване на рехабилитацията на улиците ще се спазват следните принципи: 

При извършване на технологичното фрезоване, своевременно ще се извозват 

строителните отпадъци съответно до асфалтова база за влагане за рециклиране в 

асфалтови смеси и друга част на временно депо за влагане в обратен насип за основа на 

тротоарната настилка. 

Прогнозни количества на образуваните отпадъци по кодове 

- 170101 бетонови бордюри 285 куб.м (570т.) 

- 170103 бетонови тротоарни плочки 192 куб.м (384т.) 

- 170302 асфалтови смеси 662 куб.м (1589т.) 

Общо прогнозно количество СО за материално оползотворяване  

- 170101 бетонови бордюри 513 т. 

- 170103 бетонови тротоарни плочки 348 т. 

- 170302 асфалтови смеси 510 т.  

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: 

(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 опасни химични вещества. 

 

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): 

Неприложимо.  

 

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. – обява – протокол с датата на обявяването. 

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 

- конструктивен проект, технически проект; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в 

подходящ мащаб. 

4. Електронен носител – 1 бр.  

5. [Х] 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. 

 

 

С уважение, 

АНГЕЛ ГЕРОВ (П) 

Кмет на Община Пирдоп 


