
 

 

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.) 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

 

СЪОБЩАВА 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за 

изграждане на „Транспортно съоръжение от О.Т.943 до О.Т.924, кв. 13, гр. 

Копривщица”, целящо подобряване на транспортната свързаност – 

автомобилно движение и пешеходен поток, при максимални условия на 

безопасност и комфорт, на Арнаут махала и стадиона със третокласен 

път III-606, минаващ през град Копривщица и свързващ града на север с 

Републикански път I-6 и на юг с град Стрелча. 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

 

За контакти: инж. Османи Родригес, ДД“ТСУ“ при община 

Копривщица 

/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  

 



Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 

 

1. Данни за възложителя.- Община Копривщца 

 

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. 

на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение 

№ 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно 

предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, 

за 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.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина 

на изкопите, за ползване на взрив. 

 

Целта на настоящето проектно предложение е подобряване на транспортната 

свързаност – автомобилно движение и пешеходен поток, при максимални условия на 

безопасност и комфорт, на Арнаут махала и стадиона със третокласен път III-606, 

минаващ през град Копривщица и свързващ града на север с Републикански път I-6 

и на юг с град Стрелча. 

В момента на мястото има съществуващ пешеходен мост. 

Предмет на проекта е участък с дължина около 100 м., започващ от ОТ 943 на 

кръстовището с път III- 606 и завършващ при улица „Дончо Ватах Войвода“. 

Надлъжен профил – нивелетата на пътя е решена с нивелетна права с 

надлъжен наклон 2,227% и следва съществуващия терен. 

Наречен профил: 

- Ленти за движение 2х3,00м.; 

В ляво и дясно на лентите за движение: 

- Бетонов бордюр (2х 18/35/50); 

- Тротоар от бетонови плочи (2х1,50 м.); 

- Понижен бетонов бордюр (2х 8/16/50). 

Напречния наклон на настилката е 2.5 % двустранен, на тротоарите 2% 

към улицата. 

Бетоновите бордюри са с височина 15 см. 

 

Предвидена за полагане е нова настилка на улицата за категория на движение 

„средно“, а именно: 

- Плътен асфалтобетон тип „А“ – 4 см.; 

- Неплътен асфалтобетон (биндер) – 4 см.; 

- Битумизиран трошен камък – 5 см.; 

- Несортиран трошен камък – 40 см. 

 

Настилка за тротоарите: 

- Тротоарни бетонови плочи – 40/40/4 см.; 

- Подложен пясък – фракция (0-5мм) – 5 см.; 

- Несортиран трошен камък – 20 см. 

 

Отводняването на улицата ще се извършва повърхностно, като чрез надлъжния и 

напречен наклон на настилката и тротоарите. 

 

Предвиденият по проект мост е стоманобетонен с монолитно долно стоене 

фундирано плоскостно и сглобяема връхна конструкция от стоманобетонови Т-

панели, замонолитени със стоманобетонова пътна плоча. Конструктивния отвор на 



моста е с дължина 10 м., а светлия отвор – 9,60 м. За изпълнение на фундаментите на 

устоите и крилата на моста ще се наложи частично да бъде развалена част от 

каменната зидария на съществуващата подпорна стена. След изпълнението на 

елементите на моста е предвидено направата на облицовка на устоите и крилата от 

каменна зидария, за да се възстанови както облика на съществуващата корекция, 

така й габаритите й.  Конструктивните елементи на съоръжението са разположени 

извън светлия широчинен габарит на съществуващата корекция на реката, както и 

долния ръб на връхната конструкция на моста в най- ниската си точка е на 

отстояние 23 см. по – високо от короната на корекцията на реката. 

Габарит  на съоръжението: 

- Пътни ленти – 2 х 3,0 м.; 

- Тротоарни блокове – 2 х 1,75 м.; 

- Пълна широчина – 9 м. 

Тротоари – нови монолитно изпълнени стоманобетонови тротоарни блокове с 

монтирани в тях 2х2=4бр. Пешеходната широчина и на двата тротоарни блока е 

еднаква (по 1,50м.). Предвидени са за монтаж нови стоманени парапети тип СП-II-

110 на отстояние 25 см. от външните ръбове на тротоарните блокове и с дължина 10 

м. 

Връхна конструкция – състои се от 9 бр. сглобяеми стоманобетонови панели с 

Т-сечение с височина на сечението – 55см, ширина – 1 м., и дължина – 11 м. При 

изграждането на устоите е предвидено да залагане в кусинета чакащи шипове Ф22. 

Обединяват се с нова стоманобетонова пътна плоча, с която се оформят и 

напречните наклони на лентите за движение. 

Отводнители – в зоната на съоръжението  не се предвиждат, поради не 

голямата му дължина. Отводняването ще се осъществява повърхностно, 

благодарение на надлъжния и напречните наклони на настилката.  

Пътна плоча – нова стоманобетонова пътна плоча, замонолитваща 

монтираните сглобяеми стоманобетонови панели. Тя е с варираща дебелина от 15-22 

см., с която се оформят напречните наклони на настилката. Върху пътната плоча ще 

се изпълняват и стоманобетонови тротоарни блокове. За плавно преминаване на 

конструкцията на настилката от насип към конструкцията на моста са предвидени 

монолитни преходни плочи с размер L=5м и B=4м. ( по два броя за всеки устой). 

Предвидена е хидроизолация като за пътната плоча е рулонна с дебелина – 1 

см., а тази на преходните плочи е обмазна – грундиране и трикратно намазване с 

горещ битум. 

Върху съоръжението, както и в зоната над преходните плочи е предвидена 

асфалтова настилка със следната дебелина: 

- Износващ пласт от плътен асфалтобетон -4 см.; 

- Основен пласт от плътен асфалтобетон – 6 см. 

Устоите ще са монолитни стоманобетонови с дължина 9м., фундирани 

приблизително на дълбочина – 2,20 м. от речното дъно, с цел достигане пласт  

подходящ за фундиране на инженерното съоръжение.  

Крилата на моста също ще са монолитни стоманобетонови, фундирани 

плоскостно на същото ниво като това на устоите. Те са естествено продължение на 

устоите. Височината на крилата е варираща в диапазон от 50 см., като е най-висока 

там където е залепена за устоя и намалява съобразно теренните условия и в края си 

завършва на ниво със съществуващата стена от каменна зидария. 

Предвидена е обмазна хидроизолация – грундиране и трикратно намазване с 

горещ битум на всички бетонови повърхности на устоите и крилата, които ще бъдат 

затрупани със съответните насипи.  

 

 

 



3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по 

чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, 

т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до 

предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; 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 за изграждане на транспортно съоръжение е  в 

пряка връзка с изготвен подробен устройствен план – изменени на план за 

регулация (ПУП-ИПР) за улица от О.Т.943 до О.Т.924, на основание Решение на 

Общински съвет Копривщица и мотивирано решение на Кмета на община 

Копривщица. 

 

 

4. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен 

имот, 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 обектите на културното наследство, очаквано 

трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите 

по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура. 

 

- Населено място – гр. Копривщица; 

- Община – Копривщица: 

-  Участък от ОТ 943 на кръстовище с път III-606 до свързването с ул. „Дончо 

Ватах Войвода“ . 

- Собственост – публична общинска собственост.  

- Близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване 

обектите на културното наследство - землището на община Копривщица попада в 

защитена зона „Средна гора” по НАТУРА 2000, но обектите на интервенция по 

настоящето инвестиционно предложение не са в близост до защитени територии, 

елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна 

защита и територии за опазване на културното наследство. 

-  Очаквано трансгранично въздействие – няма. 

- ПУП – ИПР за улица от О.Т943 до О.Т. 924 с транспортно съоръжение, кв. 13, 

гр. Копривщица. 

 

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

експлоатацията, 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 съоръжения. 

 

- Природните ресурси, които ще бъдат използвани при реализацията на 

инвестиционното предложение са: вода, камъни, пясък. Фирмите  доставчици следва 

да  притежават разрешителни за добив на инертни материали. 

 -  По време на строителството не е предвидено използването на вода за 

строителни цели.  



При реализацията на проекта няма да се предизвикат процеси, водещи до 

замърсяване на повърхностните и подпочвените води. 

 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. 

 

Не се очаква отделяне на вредни емисии. 

 

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

 

Към изготвения технически проект е приложена част: План за управление на 

строителните отпадъци, разработена в изпълнение на изискванията на чл. 11, ал.1 от 

ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на 

рециклирани строителни материали. Планът обхваща дейности по управление на 

отпадъците, генерирани при строителството на обекта, включително тяхното 

временно съхранени, транспортиране и предаване за оползотворяване или 

обезвреждане. При извършване на ремонтните работи отпадъчния материал- 

основно строителни отпадъци, ще се събират и депонира на подходящи места, без да 

се замърсява околната среда.  

Изготвения План за управление на строителните отпадъци е задължителен за 

изпълнение от изпълнителя на СМР на обекта. 

 

8. 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 предвижда формиране на отпадъчни води и тяхното отвеждане и 

заустване.   

 

 

9. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на 

опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС. 

 

Не се предвижда наличие на опасни химични вещества на строителната 

площадка. 

 

 


