
 

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. 25/2003 г., изм. и доп.) 

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц 
гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” №2 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 
 

СЪОБЩАВА 
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ“ с подобекти: 

A. Реконструкция и благоустрояване на ул. „2“ – с. Пчелин 
B. Реконструкция и благоустрояване на ул. „3“ – с. Пчелин 
C. Реконструкция и благоустрояване на ул. „5“ – с. Пчелин 
D. Реконструкция и благоустрояване на ул. „6“ – с. Пчелин 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

 

За контакти: Радостин Любенов Радев - Кмет на община Костенец 
ул. „Иван Вазов” №2, гр. Костенец, община Костенец, област Софийска 
Тел:  + 359 7142 32-34;     23 08;     + 359 886 272 738 

/лице, адрес, телефон/ 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, 

бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org 

 

Приложение: 

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ“ с подобекти: 

A. Реконструкция и благоустрояване на ул. „2“ – с. Пчелин 
B. Реконструкция и благоустрояване на ул. „3“ – с. Пчелин 
C. Реконструкция и благоустрояване на ул. „5“ – с. Пчелин 
D. Реконструкция и благоустрояване на ул. „6“ – с. Пчелин 

 
I. Данни за Възложителя: 

1. Наименование: Община Костенец 
2. БУЛСТАТ: 000776349 
3. Адрес: гр. Костенец, пк 2030, ул. „Иван Вазов” №2 
4. Телефон, факс и e-mail: 07142/ 23-08;  07142/ 32-34; kostenetz_adm@kostentz.com 
5. Лице за контакти: Радостин Любенов Радев-Кмет на община Костенец 

 
II. 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. 
 
          СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ: 
 

A. Реконструкция и благоустрояване на ул. „2“ – с. Пчелин 
По техническа характеристика улица „2“ е вътрешна обслужваща улица от уличната 

мрежа на с. Пчелин. 
Настилката е със сериозни поражения, на места без трайно покритие, на места от 

нестандартни каменни фракции или обикновена земна основа. Част от пътната настилка е 
изнесена и е натрупана в дворните места. Движението е затруднено с условия и 
предпоставки за възникване на инциденти. 

Липсват ясно обособени тротоари, като в преобладаващата си дължина те са с тревно 
покритие.  

Отводняването на повърхностните води се осъществява гравитачно чрез надлъжните и 
напречните наклони, а на места и чрез необлицовани канали. Отвеждането на събраните води 
от улицата към отводнителните дерета се осъществява със стоманобетонна тръба Ф600. В 
селото няма изградена канализационна мрежа.  

Дължината на пътния участък за реконструкция е 214,32 м. 
 

B. Реконструкция и благоустрояване на ул. „3“ – с. Пчелин 
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По техническа характеристика улица „3“ е вътрешна обслужваща улица от уличната 
мрежа на с. Пчелин. 

 Настилката е със сериозни поражения, на места без трайно покритие, на места от 
нестандартни каменни фракции или обикновена земна основа. Част от пътната настилка е 
изнесена и е натрупана в дворните места. Движението е затруднено с условия и 
предпоставки за възникване на инциденти. 

В преобладаващата си дължина тротоарите са с тревно покритие, като няма ясно изразена 
граница между тях и пътното платно.  

Отводняването на повърхностните води се осъществява гравитачно чрез надлъжните и 
напречните наклони, като през определено разстояние има изградени напречни решетки, 
които отвеждат водата в намиращото се наблизо отводнително дере.  

Дължината на пътния участък за реконструкция е 167,76 м. 
 

C. Реконструкция и благоустрояване на ул. „5“ – с. Пчелин 
      По техническа характеристика улица „5“ е вътрешна обслужваща улица от уличната 
мрежа на с. Пчелин. 
      Настилката е със сериозни поражения, на места без трайно покритие, което я прави 
негодна и несигурна за пълноценна експлоатация. Движението е затруднено с условия и 
предпоставки за възникване на инциденти. Част от пътната настилка е изнесена от ерозията и 
е натрупана в дворните места.  
      В преобладаващата си дължина тротоарите не са оформени с необходимите минимални 
стандартни широчини и липсва трайна тротоарна настилка. 
     Отводняването на повърхностните води се осъществява гравитачно чрез надлъжните и 
напречните наклони. Отвеждането на събраните води от улицата към отводнителните дерета 
се осъществява със стоманобетонни тръби Ф600. 
     Дължината на пътния участък за реконструкция и благоустрояване е 196,13 м.  
 

D. Реконструкция и благоустрояване на ул. „6“ – с. Пчелин 
      По техническа характеристика улица „6“ е вътрешна обслужваща улица от уличната 
мрежа на с. Пчелин. 
      Настилката е със сериозни поражения, на места без трайно покритие, на места от 
нестандартни каменни фракции или обикновена земна основа. Част от пътната настилка е 
изнесена и е натрупана в дворните места. Движението е затруднено с условия и 
предпоставки за възникване на инциденти. 
      В преобладаващата си дължина тротоарите са с тревно покритие и не са проектирани с 
необходимата широчина в ситуация.  
      Отводняването на повърхностните води се осъществява гравитачно чрез надлъжните, 
напречните наклони и бетоновия канал, който отвежда събраните води от крайните участъци 
към зоните за отводняване и деретата чрез стоманобетонна тръба Ф600. 
      Дължината на пътния участък за реконструкция и благоустрояване е 85,59 м 
 
             ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 
 

A. Реконструкция и благоустрояване на ул. „2“ – с. Пчелин 
  Земни работи, включващи: Общ обикновен изкоп до 50 см за подготовка на 

земната основа, включително натоварване, транспортиране до 10 км, разтоварване на 
депо и оформянето му - 907 м³; Насипване с пръст и уплътняване - 14 м³; Разстилане на 
10 см хумус – 24 м³  

  Асфалтови работи, включващи: Направа на първи битумен разлив за връзка 
– 1123 м²;  Направа на втори битумен разлив за връзка – 1123 м²; Полагане на плътна 
асфалтова смес с дебелина 4 см – 108 т; Полагане на неплътна асфалтова смес с 
дебелина 4 см – 108 т;  
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  Пътни работи, включващи: Изпълнение на основни пластове от трошен 
камък фракция 30-50 см – 468 м³; Полагане на сиви бетонови бордюри с размери 
18/35/50 за 493 м´; Полагане на сиви градински бордюри с размери 8/16/50 за 150 м´; 
Направа на тротоар със сиви павета 2Т 200/16/60 - 734 м²; Полагане на хоризонтална 
маркировка - 74 м²; Монтиране на пътни знаци - 10 бр. 

  Бетонови работи, включващи: Направа на стоманобетонов канал с 
водоустойчив шперплат - 358 м´; Монтиране на стоманобетонна решетка 40/50/5 -716 
бр.  

  Други дейности: Смяна и изместване на стоманобетонни стълбове за ел. 
мрежа – 3 бр. 

   Почистване на строителната площадка от строителни отпадъци 
 

B. Реконструкция и благоустрояване на ул. „3“ – с. Пчелин 
 
  Земни работи, включващи: Общ обикновен изкоп до 50 см за подготовка на 

земната основа, включително натоварване, транспортиране до 10 км, разтоварване на 
депо и оформянето му - 379 м³; Други изкопи-26 м³;  Насипване с пръст и уплътняване - 
26 м³; Дейности, свързани с разваляне и разкъртване на съществуващите настилка, 
тротоари и бордюри 

  Асфалтови работи, включващи: Направа на първи битумен разлив за връзка 
– 936 м²;  Направа на втори битумен разлив за връзка – 936 м²; Полагане на плътна 
асфалтова смес с дебелина 4 см – 90 т; Полагане на неплътна асфалтова смес с дебелина 
4 см – 91 т;  

  Пътни работи, включващи: Изпълнение на основни пластове от трошен 
камък фракция 30-50 см – 415 м³; Полагане на сиви бетонови бордюри с размери 
18/35/50 за 185 м´; Полагане на сиви градински бордюри с размери 8/16/50 за 145 м´; 
Направа на тротоар със сиви павета 2Т 200/16/60 - 264 м²; Полагане на хоризонтална 
маркировка - 54 м²; Монтиране на пътни знаци - 7 бр. 

  Бетонови работи, включващи: Направа на стоманобетонов канал с 
водоустойчив шперплат - 21 м´; Монтиране на стоманобетонна решетка 40/50/5 - 42 бр. 
и др.  

  Други дейности: Смяна и изместване на стоманобетонни стълбове за ел. 
мрежа – 2 бр. 

  Почистване на строителната площадка от строителни отпадъци 
 

C. Реконструкция и благоустрояване на ул. „5“ – с. Пчелин 
 
   Земни работи, включващи: Общ обикновен изкоп до 50 см за подготовка на 

земната основа, включително натоварване, транспортиране до 10 км, разтоварване на 
депо и оформянето му - 915 м³; Насипване с пръст и уплътняване – 0,2 м³;  

 Асфалтови работи, включващи: Направа на първи битумен разлив за връзка – 
1090 м²;  Направа на втори битумен разлив за връзка – 1090 м²; Полагане на плътна 
асфалтова смес с дебелина 4 см – 105 т; Полагане на неплътна асфалтова смес с 
дебелина 4 см – 105 т;  

  Пътни работи, включващи: Изпълнение на основни пластове от трошен 
камък фракция 30-50 см – 451 м³; Полагане на сиви бетонови бордюри с размери 
18/35/50 за 456 м´; Полагане на сиви градински бордюри с размери 8/16/50 за 123 м´; 
Направа на тротоар със сиви павета 2Т 200/16/60 - 643 м²; Полагане на хоризонтална 
маркировка - 74 м²; Монтиране на пътни знаци - 10 бр. 

  Бетонови работи, включващи: Направа на стоманобетонов канал с 
водоустойчив шперплат - 373 м´; Монтиране на стоманобетонна решетка 40/50/5 -746 
бр.  
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  Други дейности: Смяна и изместване на стоманобетонни стълбове за ел. 
мрежа – 6 бр.; Коригиране на ревизонни шахти - 3 бр. 

   Почистване на строителната площадка от строителни отпадъци 
 

D. Реконструкция и благоустрояване на ул. „6“ – с. Пчелин 
  

  Земни работи, включващи: Общ обикновен изкоп до 50 см за подготовка на 
земната основа, включително натоварване, транспортиране до 10 км, разтоварване на 
депо и оформянето му - 334 м³; Насипване с пръст и уплътняване - 4 м³; Дейности, 
свързани с разваляне и разкъртване на съществуващите настилки, тротоари и бордюри 

  Асфалтови работи, включващи: Направа на първи битумен разлив за връзка 
– 487 м²;  Направа на втори битумен разлив за връзка – 487 м²; Полагане на плътна 
асфалтова смес с дебелина 4 см – 47 т; Полагане на неплътна асфалтова смес с дебелина 
4 см – 47 т;  

  Пътни работи, включващи: Изпълнение на основни пластове от трошен 
камък фракция 30-50 см – 210 м³; Полагане на сиви бетонови бордюри с размери 
18/35/50 за 192 м´; Полагане на сиви градински бордюри с размери 8/16/50 за 119 м´; 
Направа на тротоар със сиви павета 2Т 200/16/60 - 283 м²; Полагане на хоризонтална 
маркировка – 33 м²; Монтиране на пътни знаци - 5 бр. 

  Бетонови работи, включващи: Направа на стоманобетонов канал с 
водоустойчив шперплат - 159 м´; Монтиране на стоманобетонна решетка 40/50/5 – 318 
бр. и др.  

  Други дейности: Смяна и изместване на стоманобетонни стълбове за ел. 
мрежа – 4 бр.; Коригиране на ревизонни шахти - 1 бр.; Коригиране на спирателни 
кранове - 1 бр. 

  Почистване на строителната площадка от строителни отпадъци 
 

III. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. 

 
               Общински план за развитие на Община Костенец 2014-2020 г. 
 
               Извадка от Общински план за развитие на Община Костенец 2014-2020 г.:  
„ т. 5.1.2. Транспортна мрежа и достъпност. Общинската пътна мрежа се състои от 
четвъртокласни и некатегоризирани междуселищни пътища с обща дължина 54,7 км. 
Макар нейното състояние да се рехабилитира ежегодно, все още има дълги участъци, 
които се нуждаят от основен ремонт. Дължината на вътрешната улична мрежа в 
селищата на общината е 146 км., от които около 92,4 км са с асфалтова настилка, а 
53,6 км са без трайна настилка”. 
                Приложение 2 - Програма за реализация на Общински план за развитие на 
Община Костенец за периода 2014-2020г. → Приоритет 2. Устойчиво интегрално 
териториално развитие, Специфична цел. 2.2. Доизграждане и развитие на техническата 
инфраструктура за засилване на икономическото и социално териториално сближаване на 
територията на общината. 




