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ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - СОФИЯ 
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БУЛ.“ЦАР БОРИС III“№136, ЕТ.10 

ГР.СОФИЯ1618, П.К.332 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно: Укрепване на бреговете на река Славци в гр. Пирдоп от мост 

№3 до мост на ЖП линия, саниране на мост №3 и две пешеходни 

пасарелки над реката  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

гр. Пирдоп, януари 2022 г. 
 

 



 

        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.) . 

 

 

 

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_pirdop05@abv.bg 

  

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) 

Река Славци води началото си от няколко изворчета на височина 1463 м. под 

връх Косица в Средна гора. Преминава през регулацията на гр. Пирдоп и се 

влива в р. Пирдопска, която е десен приток на р. Тополница. 

В чертите на града бреговете са високи и нестабилни, а дъното е покрито с 

наноси — чакъл и едър пясък. 

Инвестиционното предложение е следващ етап от укрепването на бреговете на р. 

Славци и продължение на укрепителните мероприятия, проведени по реката. 

Необходимо е укрепване на бреговете на реката в градската й част с подпорни 

стени, а дъното - срещу изравяне. 

С реализирането на инвестиционното намерение ще се преустановят 

свлачищните процеси и ерозията на бреговете. След реализацията ще се подобри 

инфраструктурата, благоустрояването и хигиенизирането на жилищните квартали. 

Ще се намали до минимум нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в 

коритото на р. Славци и ще се подобри общия екологичен статус на поречието. 

Ще се осигури проводимост на речното корито при високи води от снеготопене 

и интензивни валежи , с възможност за безопасното им отвеждане. 

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. 

          Основните видове строителни работи са изкопни, бетонови, арматурни, кофражни, 

обратни засипки, пътни работи и др. капацитета ще се определи с проекта. 
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        Строителството ще бъде масивно, стоманобетоново и ще се изпълнява  съгласно 

нормативните изисквания за хидротехнически и пътни съоръжения . 

  

 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 намерение е продължение на укрепителните 

мероприятия реализирани с проекти : 

- Укрепване бреговете на р. Славци от мост № 1 до мост N 2. 

- Укрепване на десния бряг на р. Славци над мост N2. 

- Укрепване на свлачище по левия бряг на р. Славци над мост N2  

 

Ситуационно няма да се промени съществуващата по ПУП пътна 

инфраструктура съществуващата регулация и изградения сграден фонд. При 

необходимост от прокарване на нова улица ще се процедира проект за улична 

регулация. 

Необходимо е Разрешително за ползване на воден обект / повърхностни 

води/ река Славци от Басейнова дирекция за управление на водите, 

Източнобеломорски район — 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). 

Настоящето инвестиционно намерение за укрепване на бреговете на р. 

Славци ще обхване участък с приблизителна дължина 670 м., заключен между 

мост N З до мост на Подбалканската ж. п. линия София- Бургас в северна 

посока. 

Необходимата площ за временни дейности по време на строителството ще 

се уточни при изготвянето на част ” ПБЗ” към проектната документация , като 

ще се използват терени общинска собственост . 

       Няма трансгранично въздействие. 

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). 

Част от земните маси — (чакъл и едър пясък) ще се извозват на депо в 

непосредствена близост , след което ще се връщат за обратен насип. 

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. 

 

 

   Очакваните строителни отпадъци ще се съхраняват временно на 

строителната площадка и ще се извозват своевременно на определеното от 

Общината депо за строителни отпадъци. 

 

  

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 
 


