
 

ИНФОРМАЦИЯ  

За инвестиционно предложение „Реконструкция и благоустрояване на „Реконструкция и 

благоустрояване на улица „Свети Георги” - гр. Костенец” –етап 1 с дължина 650,00м.  и етап 2 с 

дължина 137,48м, „Реконструкция и благоустрояване на улица „Шипка” - гр. Костенец” с 

дължина 430,67 м. и „Реконструкция и благоустрояване на улица „Стадионна” - гр. Костенец” с 

дължина 310,00 м. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

 

Инвестиционното предложение е в съответствие със заложените в Плана за интегрирано развитие 

на община Костенец 2021-2027 г. (ПИРО) инвестиционни приоритети и цели, а именно 

Приоритет 1: Техническа инфраструктура (водопровод, канализация, общински пътища и улична 

мрежа), ЦЕЛ 1: Подобряване на общинската транспортна инфраструктура 

 

Предложението включва възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните 

качества на пътната настилка и тротоарите с оглед осигуряване условия за  безопасност на 

движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване.  

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. „Св. Георги“, гр. Костенец обхваща участъка от ул. „Марица“ до ул. „Перуника“ и е с 

обща дължина – 780 м. Участъкът от ул. „Марица“ до ул. „Шипка“ с дължина от 350 м. е в много 

лошо експлоатационно състояние и за него е необходимо да се предвиди цялостна 

реконструкция. Ширината на настилката в този участък е 6, 00 м., а средната ширина на тротоара 

е 2, 00 м.  Участъкът от ул. „Св. Георги“ – от ул. „Марица“ до ул. „Шипка“ с дължина от 320 м. е 

ремонтиран през 2014 г. Положена е нова асфалтова настилка, която на места е компрометирана. 

Ширината на уличното платно е променлива – от 5,50 м. до 6, 00 м., а на тротоарите – от 1, 40 м. 

до 2, 00 м.  

За целите на проектната разработка изпълнението на дейностите е разделено на два етапа, 

като Етап 1 е с дължина 650,00 м (за участъка от ул. „Марица“ до ул. „Люляк“). Улицата е VI 

клас съгласно Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните 

системи на урбанизираните територии. Проектът разглежда реконструкция на трасето от КМ 

0+000 до КМ 0+400 и рехабилитация от КМ 0+400 до КМ 0+650 и подобряване на технико- 

икономическите показатели по регулационния план на ул. Свети Георги. Началото при  км 

0+000,00 пресечната точка с ул. Марица и  завършва на км 0+650,00 което е малко преди 

кръстовището с ул. Люляк. Ситуационно трасето се проектира по следата на съществуващата 

улица. Трасето е разработено за Vpr=40km/h. Ширината на настилката е както следва: 
- 6м. от КМ 0+000 до КМ 0+378,16; 

- 5м. от КМ 0+388 до кръстовището с ул. „Люляк“; 

Тротоарите се предвижда да се изградят със следната конструкция 25 см. трошен камък и 5 см. 

асфалтобетон. Те са с променлива ширина от 2,4 м до 1 м. Предвидено е при съществуващите 

дървета да се обградят с градински бордюр 8/16 съгласно приложения детайл. Предвидено е 



заустване на всички пресечни улици. В края на тротоарите където няма съществуваща ограда се 

предвижда поставяне на бордюри 8/16. 

Надлъжният профил на пътя се придържа към съществуващия терен, с цел привързване към 

съществуващото застрояване. 

Разработени са подробни напречни профили през 10 м в Мащаб 1:200 с показани на тях напречни 

наклони на настилката, коти на терена и коти на проектната повърхност. Напречният наклон на 

улицата е двустранен 2,5%, а на тротоарите 2% към платното за движение. Габаритът на платното 

за движение е  две ленти с променлива ширина от 2.5м до 3.0м и тротоар с променлива ширина 

от 1,0 до 2,4 м.  

Изготвени са типови напречени профили в мащаб 1:100 с показани вида на материалите 

предвидени в проекта и дейностите, които ще се изпълняват. 

Пълна конструкция на настилката ще се изпълни в участък с реконструирана /или нова/ такава. 

Оразмеряването е направено за  

- категория на движение “средно”,  

- оразмерителна интензивност  от 76 до 100 оразмерителни автомобили на ден 

- допустимо еластично огъване – 0,095см 

- оразмерително осово натоварване 115kN или 11,5 t/ос за ОА,  

- необходим модул на еластичност Ен=225МРа ,  

- Е0 = 40МРа - приет модул на еластичната деформация за земна основа, 

- Е4=350МРа - приет модул на еластичната деформация за долен основен пласт от несортиран 

минерален материал – трошен камък. 

- стойност за осов товар 115 kN  

- D = 34,0см - диаметър на отпечатъка на сдвоено колело на ОА върху повърхността на 

настилката 

- p=0,633 MPa – налягане в гумите 

- h – дебелина на пласта в см          

 

Предвижда се механизиран изкоп на съществуващата настилка и полагане на нова такава. 

Предвижда се изграждане на тротоари по цялата дължина на улицата със следната конструкция – 

асфалтобетон 5 см. и несортиран трошен камък за тротоари 25 см. Предвижда се полагане на 

бордюри 15/25/50 които ще бъдат потопени с видима част 5 см. по искане на възложителя.  

Отводняването на улицата ще се извършва посредством напречния и надлъжния наклон и 

изградената канализация. Предвидено е и изграждане на нови улични оттоци заустени в 

съществуващата канализация. Предвижда се и повдигане и подмяна с нови капаци на 

съществуващите улични оттоци и ревизионни шахти.        

 

Етап 2 за участъка от ул.“Люляк“ до ул.“Перуника“ с дължина 137,48 м. включва следните 

дейности:  
Проектът разглежда реконструкция на трасето от КМ 0+650 до КМ 0+787,48 и подобряване на 

технико- икономическите показатели по регулационния план на ул. Свети Георги. Началото при  

км 0+650,00 пресечната точка с ул. Люляк и  завършва на км 0+787,48 което е малко след 

кръстовището с ул. Перуника. Ситуационно трасето се проектира по следата на съществуващата 

улица. Трасето е разработено за Vpr=40km/h. Ширината на настилката е както следва: 

- 7м. (лява лента 2.5м и дясна 4.5м) от кръстовището с ул. „Люляк“ до КМ 0+684,3; 

- променлива ширина от 7м до 5м от КМ 0+684,3 до КМ 0+712,8 като стеснението се 

извършва само в дясната лента 

- ширина на настилката 5м. от КМ 0+712,8 до КМ 0+787,48 

Тротоарите се предвижда да се изградят със следната конструкция 25 см. трошен камък и 5 см. 

асфалтобетон. Те са с променлива ширина от 2,4 м до 1м. Предвидено е при съществуващите 

дървета да се обградят с градински бордюр 8/16 съгласно приложения детайл. Предвидено е 



заустване на всички пресечни улици. В края на участъка в дясно от КМ 0+720 до КМ 0+787,48 се 

предвижда поставяне на пешеходен парапет. В края на тротоарите където няма съществуваща 

ограда се предвижда поставяне на бордюри 8/16. 

Надлъжният профил на пътя се придържа към съществуващия терен, с цел привързване към 

съществуващото застрояване. 

Разработени са подробни напречни профили през 10 м в Мащаб 1:200 с показани на тях напречни 

наклони на настилката, коти на терена и коти на проектната повърхност. Напречният наклон на 

улицата е двустранен 2,5%, а на тротоарите 2% към платното за движение. Габаритът на платното 

за движение е  две ленти с променлива ширина от 2,5 м до 3,0 м и тротоар с променлива ширина 

от 1,0 до 2,4 м.  

Изготвени са типови напречни профили в мащаб 1:100 с показани вида на материалите 

предвидени в проекта и дейностите, които ще се изпълняват.  

Пълна конструкция на настилката ще се изпълни в участък с реконструирана /или нова/ такава. 

         Оразмеряването е направено за  

        - категория на движение “средно”,  

        - оразмерителна интензивност  от 76 до 100 оразмерителни автомобили на ден 

        - допустимо еластично огъване – 0,095см 

        - оразмерително осово натоварване 115kN или 11,5 t/ос за ОА,  

        - необходим модул на еластичност Ен=225МРа ,  

        - Е0 = 40МРа - приет модул на еластичната деформация за земна основа, 

        - Е4=350МРа - приет модул на еластичната деформация за долен основен пласт от 

несортиран минерален материал – трошен камък. 

        - стойност за осов товар 115 kN  

        - D = 34,0 см - диаметър на отпечатъка на сдвоено колело на ОА върху повърхността на   

настилката 

       - p=0,633 MPa – налягане в гумите 

 - h – дебелина на пласта в см    

Предвижда се механизиран изкоп на съществуващата настилка и полагане на нова такава. 

Предвижда се изграждане на тротоари по цялата дължина на улицата със следната конструкция – 

асфалтобетон 5 см. и несортиран трошен камък за тротоари 25 см. Предвижда се полагане на 

бордюри 15/25/50 които ще бъдат потопени с видима част 5 см. по искане на възложителя.  

Отводняването на улицата ще се извършва посредством напречния и надлъжния наклон и 

изградената канализация. Предвидено е и изграждане на нови улични оттоци заустени в 

съществуващата канализация. Предвижда се и повдигане и подмяна с нови капаци на 

съществуващите улични оттоци и ревизионни шахти.       

 

2) Ул. „Шипка“, гр. Костенец обхваща участъка от ул. „Марица“ до ул. „Липа“ и е с обща 

дължина 435 м. Ширината на асфалтовата настилка е 6,00 м, а средната ширина на тротоарите е 

2,00 м. Съществуващата асфалтова настилка е деформирана, на места липсва, вследствие на 

подмененият водопровод. Тротоарите са неизползваеми, липсва трайна настилка. За този 

подобект е необходима реконструкция на уличното платно и тротоарите. 

 Дължината на проектирания участък е 430,67 м (от ул. „Марица до ул. „Липа“). Улицата е VI 

клас съгласно Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните 

системи на урбанизираните територии.  

Проектът разглежда реконструкция на трасето от КМ 0+000 до КМ 0+430,67 и подобряване на 

технико- икономическите показатели по регулационния план на ул. Шипка. Началото при  км 

0+000,00 пресечната точка с ул. „Марица“ и  завършва на км 0+430,67 което е при кръстовището 

с ул. „Липа“. Ситуационно трасето се проектира по следата на съществуващата улица. Трасето е 

разработено за Vpr=40km/h. Ширината на настилката е 6 м. Тротоарите се предвижда да се 

изградят със следната конструкция 25 см. трошен камък и 5 см. асфалтобетон. Те са с 

променлива ширина от 2,1 м до 1,1м. Предвидено е при съществуващите дървета да се обградяха 



с градински бордюр 8/16 съгласно приложения детайл. Предвидено е заустване на всички 

пресечни улици. В края на тротоарите където няма съществуваща ограда се предвижда поставяне 

на бордюри 8/16.  

Надлъжният профил на пътя се придържа към съществуващия терен, с цел привързване към 

съществуващото застрояване. 

Разработени са подробни напречни профили през 10 м в Мащаб 1:200 с показани на тях напречни 

наклони на настилката, коти на терена и коти на проектната повърхност. Напречният наклон на 

улицата е двустранен 2,5%, а на тротоарите 2% към платното за движение. Габаритът на платното 

за движение е  две ленти с ширина 3.0м и тротоар с променлива ширина от 1,1 до 2,1м.  

Изготвени са типови напречни профили в мащаб 1:100 с показани вида на материалите 

предвидени в проекта и дейностите, които ще се изпълняват.  

Пълна конструкция на настилката ще се изпълни в участък с реконструирана /или нова/ такава. 

          Оразмеряването е направено за  

          - категория на движение “средно”,  

          - оразмерителна интензивност  от 76 до 100 оразмерителни автомобили на ден 

          - допустимо еластично огъване – 0,095 см 

          - оразмерително осово натоварване 115kN или 11,5 t/ос за ОА,  

          - необходим модул на еластичност Ен=225МРа ,  

          - Е0 = 40МРа - приет модул на еластичната деформация за земна основа, 

          - Е4=350МРа - приет модул на еластичната деформация за долен основен пласт от 

несортиран минерален материал – трошен камък. 

          - стойност за осов товар 115 kN  

          - D = 34,0 см - диаметър на отпечатъка на сдвоено колело на ОА върху повърхността на 

настилката 

          - p=0,633 MPa – налягане в гумите 

          - h – дебелина на пласта в см 
Предвижда се механизиран изкоп на съществуващата настилка и полагане на нова такава. 

Предвижда се изграждане на тротоари по цялата дължина на улицата със следната конструкция – 

асфалтобетон 5 см. и несортиран трошен камък за тротоари 25 см. Предвижда се полагане на 

бордюри 15/25/50 които ще бъдат потопени с видима част 5 см. по искане на възложителя.  

Отводняването на улицата ще се извършва посредством напречния и надлъжния наклон и  

изградената канализация. Предвидено е и изграждане на нови улични оттоци заустени в 

съществуващата канализация. Предвижда се и повдигане и подмяна с нови капаци на 

съществуващите улични оттоци и ревизионни шахти. 

 

3) Ул. „Стадионна“ обхваща участъка от ул. „Марица“ до ул. Шипка“ и е с обща дължина 310 м. 

Ширината на уличното платно е 6,00 м., а тази на тротоарите – 1,50 -2,00 м. Съществуващата 

асфалтова настилка на улицата е в лошо експлоатационно състояние – пукнатини, пропадания и 

неравности. Тротоарите имат частично запазена стара настилка, но е необходима цялостна 

реконструкция и благоустрояване. Дължината на проектирания участък е 309,12 м (от ул. 

„Марица до ул. „Шипка“). Улицата е VI клас съгласно Наредба №2 за планиране и проектиране 

на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.  
Проектът разглежда реконструкция на трасето от КМ 0+000 до КМ 0+309,12 и подобряване на 

технико-икономическите показатели по регулациония план на ул. „Стадионна“. Началото при  км 

0+000,00 пресечната точка с ул. „Марица“ и  завършва на км 0+309,12 което е при кръстовището 

с ул. „Шипка“. Ситуационо трасето се проектира по следата на съществуващата улица. Трасето е 

разработено за Vpr=40km/h. Ширината на настилката е 5 м. Тротоарите се предвижда да се 

изградят със следната конструкция 25 см. трошен камък и 5 см. асфалтобетон. Те са с 

променлива ширина от 2,1м до 1,1м. Предвидено е заустване на всички пресечни улици. 

 

Надлъжният профил на пътя се придържа към съществуващия терен, с цел привъзване към 



съществуващото застрояване. 

Разработени са подробни напречни профили през 10 м в Мащаб 1:200 с показани на тях напречни 

наклони на настилката, коти на трена и коти на проектната повърхност. Напречният наклон на 

улицата е двустранен 2,5%, а на тротоарите 2% към платното за движение. Габаритът на платното 

за движение е две ленти с ширина 2,5м и тротоар с променлива ширина от 1,1 до 1,7м.  

Изготвени са типови напречени профили в мащаб 1:100 с показани вида на материалите 

предвидени в проекта и дейностите, които ще се изпълняват.  

Пълна конструкция на настилката ще се изпълни в участък с реконструирана /или нова/ такава. 

       Оразмеряването е направено за: 

       - категория на движение “средно”,  

       - оразмерителна интензивност  от 76 до 100 оразмерителни автомобили на ден 

       - допустимо еластично огъване – 0,095см 

       - оразмерително осово натоварване 115kN или 11,5 t/ос за ОА,  

       - необходим модул на еластичност Ен=225 МРа ,  

       - Е0 = 40МРа - приет модул на еластичната деформация за земна основа, 

       - Е4=350МРа - приет модул на еластичната деформация за долен основен пласт от 

несортиран минерален материал – трошен камък. 

       -  стойност за осов товар 115 kN;  

       - D = 34,0см - диаметър на отпечатъка на сдвоено колело на ОА върху повърхността на 

настилката; 

       - p=0,633 MPa – налягане в гумите 

       - h – дебелина на пласта в см                   

Предвижда се механизиран изкоп на съществуващата настилка и полагане на новата такава. 

Предвижда се изграждане на тротоари по цалата дължина на улицата със следната конструкция – 

асфалтобетон 5см. и несортиран трошен камък за тротоари 25 см. Предвижда се полагане на 

бордюри 15/25/50 които ще бъдат потопени с видима част 5 см. по искане на възложителя.  

Отводняването на улицат ще се извършва посредством напречния и надлъжния наклон и 

изградената канализация. Предвидено е и изграждане на нови улични оттоци заустени в 

съществуващата канализация. Предвижда се и повдигане и подмяна с нови капаци на 

съществуващите училни оттоци и ревизионни шахти. 

 

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 със заложените в Плана за интегрирано развитие 

на община Костенец 2021-2027 г. (ПИРО) инвестиционни приоритети и цели, а именно 

Приоритет 1: Техническа инфраструктура (водопровод, канализация, общински пътища и улична 

мрежа), ЦЕЛ 1: Подобряване на общинската транспортна инфраструктура 

Инвестиционният проект за реконструкция и благоустрояване на улиците „Св. Георги“, „Шипка“ 

и „Стадионна ”, гр. Костенец подлежи на съгласуване с експлоатационните дружества и ОД на 

МВР сектор „Пътна полиция”. Проектът се одобрява от главния архитект на Община Костенец и 

за изпълнение на предвидените дейности се издава разрешение за строеж.  

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) 



 

 „Реконструкция и благоустрояване на улица „Свети Георги” - гр. Костенец”  

ул. "Свети Георги" - от ул. "Марица" до ул. "Люляк", гр. Костенец - Етап I 

       

  
Координатна система 1970 

Координатна система БГС 

2005 

Координатна система БГС 

2005 

Правоъгълни координати Географски координати UTM 35 

  X (m) Y (m) B L X (m) Y (m) 

начал

о 
4560668.440 8542893.743 

42° 18' 

37.312" 

23° 51' 

40.628" 
4689008.691 241313.759 

край 4560389.459 8543478.252 
42° 18' 

28.171" 

23° 52' 

06.086" 
4688705.229 241886.256 

       ул. "Свети Георги" - от ул. "Люляк" до ул. "Перуника", гр. Костенец - Етап II 

       
  

Координатна система 1970 
Координатна система БГС 

2005 

Координатна система БГС 

2005 

Правоъгълни координати Географски координати UTM 35 

  X (m) Y (m) B L X (m) Y (m) 

начал

о 
4560397.675 8543480.895 

42° 18' 

28.437" 

23° 52' 

06.203" 
4688713.330 241889.244 

край 4560365.025 8543590.160 
42° 18' 

27.360" 

23° 52' 

10.966" 
4688676.095 241997.084 

 

 „Реконструкция и благоустрояване на улица „Шипка”  

ул. "Шипка"  

       
  

Координатна система 1970 
Координатна система БГС 

2005 

Координатна система БГС 

2005 

Правоъгълни координати Географски координати UTM 35 

  X (m) Y (m) B L X (m) Y (m) 

начал

о 
4560358.552 8543089.829 

42° 18' 

27.236" 

23° 51' 

49.119" 
4688690.688  241496.710 

край 4560745.316 8543210.948 
42° 18' 

39.750" 

23° 51' 

54.496" 
4689072.177 241634.056 

 

„Реконструкция и благоустрояване на улица „Стадионна”  

 

ул. "Стадионна"  

       
  Координатна система 1970 

Координатна система БГС 

2005 

Координатна система БГС 

2005 



Правоъгълни координати Географски координати UTM 35 

  X (m) Y (m) B L X (m) Y (m) 

начал

о 
4560586.104 8542874.103 

42° 18' 

34.647" 

23° 51' 

39.752" 
4688927.219 241290.662 

край 4560400.250 8543121.687 42° 18' 28.582" 23° 51' 50.520" 4688731.026 241530.309 

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) 

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 

Обектите няма да са 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: 

По време на реализиране на инвестиционното 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. 

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. 



Инвестиционното предложение не е свързано с използването на битови и промишлени води, а 

оттам и не се очаква генериране на отпадъчни води. 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: 

(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) 

Няма.  

 

     

 Гр. Костенец 

 17.11.2021 г.  

 

 


