
 

 

                                                         

                                                                     

ИНФОРАМЦИЯ 

за инвестиционно предложение „Подмяна на водопровод, реконструкция и благоустрояване на 

ул. „Стефан Караджа” и ул. „Перуника” - гр. Костенец” 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Община Костенец получи финансиране от ПМС № 360 от 10.12.2020 г.за одобряване на 

допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. (ДВ, бр. 106 от 15.12.2020 г.) и предвижда 

предстоящо стартиране на строително- монтажните работи, включващи: подмяна на 

водопровод, реконструкция и благоустрояване на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Перуника“- гр. 

Костенец, намираща се на територията на община Костенец. 

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: 

Водопроводът по ул. „Стефан Караджа“ попада в трета категория строежи. 

Реконструираният водопровод по ул. „Стефан Караджа“ ще се изпълни от полиетиленови 

тръби с висока плътност РЕ 100 за налягане 10 атм (РN 10). Уличният водопровод ще бъде 

положен в уличното платно на разстояние от 1,0 mʼ от външния ръб на бордюра от страна 

подробно посочена в плана. Предвижда се монтиране на определен брой пожарни хидранти DN 

70/80- надземен монтаж, като разстоянието между два отделни хидранта е не по- голямо от 150 

mʼ. Пред всеки пожарен хидрант се предвижда монтаж на спирателен кран (шибърен) DN 80 с 

охранителна гарнитура. Разпределението на водата към сгради и имоти ще става чрез сградни 

водопроводни отклонения, които ще бъдат с основен размер – Ø25 (3/4“) за едно и двуетажно 

застрояване и Ø32 (1“) за три етажно застрояване и при нужда от минимизиране на 

хидравличните загуби и повишаване на наличния напор в отделни зони с нисък разполагаем 

напор. Всички сградни отклонения са от РЕ тръби (полиетиленови тръби висока плътност 100) 

РN 10. Предвижда се тротоарен спирателен кран от материал чугун GGG-50 с вътрешна резба, с 

охранителна гарнитура и чугунено гърне, разположено на тротоара на 0,50 mʼ от външния ръб 

на бордюра. Всички сградни водопроводни отклонения се полагат до границата (оградата) на 

дворищната регулационна линия на съответния имот. Сградните водопроводни отклонения ще 

се изпълнят с възходящ наклон минимум 0,05 % от уличния водопровод към съответните 

сгради/водомерни шахти. За подмяната на уличния водопровод по ул. „Стефан Караджа“ се 

предвижда метода на траншейно полагане на водопроводните тръби. За изключване и изолиране 

на водопровода на участъци се предвижда монтирането на чугунени СК шибърни с гумирани 

клинове по трасето на вътрешните улици.  

Изкопът на траншеите в гр. Костенец ще се извърши в земни почви, като се предвижда 

вертикално частично укрепен изкоп. Обратната засипка на траншеите да се изпълни от трошен 

пясък (0-4 мм) под, около и над тръбата (20 см. покритие) и несортиран минерален материал до 

кота пътно легло. При полагане на обратната засипка да се уплътнява през 0,30 mʼ с леки до  



 

 

 

средни пневматични трамбовки до достигане на клас на уплътняване W според скалата 

на Proctor, с процент на уплътняване от 96% и повече според стандарт за полагане на 

пластмасови тръбопроводи.  

В местата на пресичане на водопровода с други подземни комуникации ще се копае 

ръчно. 

Реконструираният уличен водопровод ще се подложи на хидравлично изпитване за 

доказване на водоплътността му, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на 

фасонните части, завърчните връзки и другите водопроводни елементи- хидранти и кранове. 

По време на строителството изкопите ще се ограждат, ще се постави сигнализация, 

включително и светлинна през нощта.   

Ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Перуника“ са част от второстепенната улична мрежа на гр. 

Костенец. Ул. „Стефан Караджа“ е VIА клас, а ул. „Перуника“ е VIБ клас. Вида на строежа по 

ЗУТ е IV категория, буква „а“.  

С цел запазване на съществуващите имотни граници оста на улицата е проектирана с 

една хоризонтална крива с радиус R2 = 50 м. и 13 чупки. Проектната ос се води в оста на 

улицата.  

В участъка от ул. „Цариградско шосе“ до ул. „Ал. Стамболийски“, широчината на 

платното за движение ще бъде 6 м, а тротоарите ще бъдат с широчина от 2,80 м. до 3,10 м. 

В участъка от ул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Перуника“ и ул. „Перуника“ широчините 

на платното за движение и тротоарите ще бъдат както следва: 

-от км. 0+000.00 до км. 0+100.00-широчината на платното за движение е 7 м., тротоар 

само от лявата страна с широчина 2,1 м. 

-от км. 0+100.00 до км. 0+139,336-широчината на платното за движение е 7 м., 

тротоарите са с променлива щирочина 

-от км. 0+139,336 до км. 0+170.00-широчината на платното за движение е 6 м., тротоар 

само от лявата страна с широчина от 1,50 м. до 1,75 м. 

-от км. 0+170.00 до км. 0+830,063-широчината на платното за движение е 6 м., 

тротоарите ще бъдат с широчина от 1,80 м. до 2,20 м.  

-от км. 0+830,063 до км. 1+020,70-широчината на платното за движение е 5 м., 

тротоарите ще бъдат с широчина от 1,30 м. до 1,50 м. 

При изпълнението на дейностите ще се съблюдава запазването нивата на подходите към 

масивните гаражи и входове на нивото на тротоарите, както и зануляване настилката в края на 

зоната на проекта. 

Ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Перуника“ са проектирани с двустранен напречен наклон от 

2,5 %. Тротоарите са с напречен наклон от 2 % към бордюра. В участъка от ул. „Цариградско 

шосе“ до пресечката с ул. „Марица“ (км. 0+170), бордюрите са повдигнати с видима част от 15 

см. От ул. „Марица“ до ул. „Перуника“ и ул. „Перуника“ бордюрите са повдигнати с видима 

част от 5 см.  

Предвижда се изграждането на двустранен тротоар по цялата дължина на трасето с 

покритие от вибропресовани бетонови павета положени върху 4 см. пясък и основа 30 см. 

трошен камък фракция 0-40 мм. 

Отводняването на улицата ще се извърши с напречни и надлъжни наклони. Водата от 

двете реголи ще бъде отвеждана до уличните оттоци. 

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 е в съответствие с Общинския план за развитие на 

община Костенец за периода 2014 – 2020 г. приет с Решение на Общински съвет № 190 от 

19.12.2013 г., а именно:  



 

 

 

Приоритет 2 Устойчиво интегрирано териториално развитие;  

Специфична цел 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на 

икономическото и социално териториално сближаване на територията на общината 

 

Мярка 2.2.1. Рехабилитация и доизграждане на уличната инфраструктура и мостови съоръжения 

в населените места. 

Мярка 2.2.4. Реконструкция и изградждане на водопроводни мрежи. 

Мярка 2.2.7. Подобряване на състоянието на обществената градска среда. 

 

Инвестиционните проекти за реконструкцията и благоустрояването на посочените улици 

подлежат на съгласуване с ВиК, БТК АД, ЧЕЗ Електроразпределение и КАТ. Проектите се 

одобряват от главния архитект на Община Костенец и за изпълнение на предвидените дейности 

се издава разрешение за строеж. 

4. Местоположение: 

Координати ул. „Стефан Караджа” и ул. „Перуника” - гр. Костенец: 

  

Координатна система 

1970 

Координатна система БГС 

2005 

Координатна система 

БГС 2005 

Правоъгълни 

координати Географски координати 

Правоъгълни 

координати - UTM 35 

  X Y B L X Y 

начало 4560805.742 8542585.643 

42° 18' 

41.814" 

23° 51' 

27.206" 
4689158.902 241011.580 

край 4560365.025 8543590.160 

42° 18' 

27.360" 

23° 52' 

10.966" 
4688676.095 241997.084 

 

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

експлоатацията: 

Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на шум и вибрации, на 

светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания. 

Реализирането на инвестиционното предложение не крие риск от замърсяване на почвите 

или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земята или повърхностни водни 

обекти и подземни води.  

На територията на инвестиционно предложение или в близост до нея няма местности и 

обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението. 

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: 

В дейностите на проекта не се предвижда наличието на вещества, които да бъдат 

емитирани, в т.ч. приоритетни и/или опасни и няма да има контакт с водни обекти. 

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

 

 



Обектът няма да е източник на организирани емисии, водещи до влошаване на 

компонентите на околната среда. 

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

 

При реализиране на инвестиционно намерение при извършване на строителството ще се 

формират следните отпадъци 

 Смесени отпадъци от строителство / код 17.09.04 / 

 Земни маси от изкопните работи / код 17.05.04 / 

Излишната земна маса се депонира на депо за строителни отпадъци или може да се използва 

за запълване на пустеещи земни понижения и рекултивационни дейности в границите на 

община Костенец след получено разрешение от община Костенец със съответните указания за 

мястото на депониране на строителните отпадъци и земните маси. 

9. Отпадъчни води: 

Инвестиционното предложение не е свързано с използването на битови и промишлени 

води, а оттам и не се очаква генериране на отпадъчни. 

Естеството на извършваните дейности не предполага замърсяване на подземните и 

повърхностни води в района. 

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

предприятието/съоръжението: 

 

Няма.  

 

         Дата:   23.02.2021 г.                                          

  

 

 

 

 


