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

За инвестиционно предложение за обект „Изграждане на ул. „Йордан Радичков”, кв. 

„Витоша”, район „Лозенец” от ОТ521(ОТ221) на бул. „Симеоновско шосе” през ОТ520 

до ОТ579а“. 

 

1. Данни за Възложителя: 

Столична община 

Адрес: гр. София 1000, ул. „Московска” № 33 

Булстат: 000696327 

Лице за контакт: инж. Катя Симеонова – главен експерт в дирекция „Изграждане и ремонт 

на уличната мрежа” – СО; тел. 02/ 802 89 85.  

 

2. Резюме на предложението 

Инвестиционното предложение включва реализирането на обект: „Изграждане на 

ул. „Йордан Радичков”, кв. „Витоша”, район „Лозенец” от ОТ521(ОТ221) на бул. 

„Симеоновско шосе” през ОТ520 до ОТ579а“. 
Проектът включва следните части: „Пътна“, „Водоснабдяване“, „Канализация“ и 

„Отводняване“, „Улично осветление“, “Улично осветление-конструктивна“, Укрепване и 

възстановяване на ТТ канални мрежи, „Електроразпределителна мрежа“, 

„Телекомуникации“, „ПБ“, „ПБЗ“, „Паркоустройство“. 

 

Пътни работи 

Проектът третира изграждане на нова конструкция на пътната настилка и нови двустранни 

тротоарни платна от  п.т.2‘ (на 6.66m след о.т.579а) до бул. „Симеоновско шосе“.  

Във връзка с необходимостта за осигуряване на отводняването на цитирания участък   се 

налага изграждане на нов уличен канал до о.т.518 и съответно реконструкция на 

съществуващата асфалтова настилка в участъка от о.т.579а до о.т.518. 

Съществуващо положение: 

Разглежданият участък е с обща дължина около 55m. Ширината на платното за движение 

варира от 9.00m до 5.00m и не е изпълнено в съответствие с действащия регулационен план. 

Няма изградени тротоарни платна и отводняването не е решено. 

Допълнително предвидения за реконструкция участък от о.т.579а до о.т.518 е с дължина 

около 75m и ширина на платното за движение 9.00m. 

В участъка от о.т.518 до о.т.579а се запазва ширината на платното за движение по 

съществуващо положение като се предвижда единствено реконструкция на съществуващата 

асфалтова настилка.  

Конструкция на пътната настилка е предвидена за категория на движение „средно“ до 

„тежко“ със следните конструктивни пластове:  плътен асфалтобетон тип А h=4сm, 

неплътен асфалтобетон - h=6сm, бит. тр. камък h=8сm, трошен камък за основа h=40сm. 

В участъка от о.т.518 до о.т.579а е предвидено след изграждане на новия уличен канал 

съществуващата асфалтова настилка да бъде отстранена и да бъдат положени следните 

конструктивни пластове:  плътен асфалтобетон тип А h=4сm, неплътен асфалтобетон  

h=6сm, бит. тр. камък h=8сm. 

Тротоарната настилка в участъка от о.т.579а до бул. „Симеоновско шосе“е от бетонови 

плочи върху изравнителен пласт от пясък – 5сm и основа от трошен камък   – 25сm. За 

ограничител на тротоарната настилка ще бъде използвана бетонова водеща ивица 20/10/50. 

Водоснабдяване 

В участъка на ул. „Йордан Радичков“ от о.т.521 до о.т.579а се предвижда изграждане на 

водопроводен клон 7 с обща дължина 72.45m, изпълнен от тръби ф110mm ПЕВП за 10 атм. 



По трасето на водопровода се предвижда 1бр. сградно водопроводно отклонение ф63mm 

ПЕВП, 1 брой спирателен кран DN100 и 1 брой пожарен хидрант DN80 тип със спирателен 

кран СК ф80 пред него. 

Трасето на водопровода пресича електрокабели и газопровод, които е необходимо да се 

укрепят съгласно изготвените детайли за временното им преминаване. 

Канализация: 

Общата дължина на новопроектирания канал  кл.22 е 42.10m и кл.18 е 68.00m,  предвиден 

да се изпълни от гофрирани тръби РЕ ID300mm, ID500 – SN10 по БДС EN 13476-1/2008г. 

По трасето на канала са предвидени 3бр. шахти от готови стоманобетонни елементи 

ф1000mm, КРШ, подложна гривна и чугунен капак.  

За понижаване нивото на подземните води е предвидено да се положи дренаж от PVC 

перфорирани тръби. 

Отводняване 

Отводняването на разглежданият участък на ул. „Йордан Радичков“ ще се осъществи 

посредством нови улични оттоци заустващи се в съществуващия канал ф400mm РЕ и 

новопроектирания канал кл.22 ID400mm РЕ. 

Местоположението и броят на новите улични оттоци са съобразени с уличната регулация, с 

ниските точки на пътната нивелета, напречните наклони  на пътните платна и общата 

отводнявана площ. Общият брой на новите улични оттоци е 7, от които 1 брой единичен 

двуставен и 6 броя са двойни двуставни от готови бетонови тръби с диаметър ф400mm по 

БДС 17004/89г, с изливаемо монолитно дъно и чугунена решетка за клас на натоварване 

C250 – БДС EN 124:2003г. Отводнителните връзки ще се изпълнят от PЕ тръби ID200mm с 

коравина SN8 по БДС EN 13476-3 и положени в бетонов кожух. 

Улично осветление 

В обхвата на разглеждания обект има изградено улично осветление, монтирано на 

стоманотръбни стълбове /СТС/ за улично осветление /УО/, което се засяга частично от 

новото пътно комуникационно решение. Мрежата на съществуващото улично осветление е 

изпълнена въздушно с усукан проводник. 

Изграждането на новото пътно комуникационно решение налага реконструкция на 

съществуващото улично осветление. 

Предвиден е монтаж на 5 бр. стълбове - 3 бр. нов горещо-поцинкован стоманотръбен стълб 

ТС-У-I – 11500mm и 2 бр. нов горещо-поцинкован стоманотръбен стълб ТС-А-I 7500mm. 

Захранването на реконструираното осветление се осъществява от съществуващи стълбове 

за УО. При всеки стълб, както и на указаните в приложените чертежи места да се изградят 

нови кабелни ревизионни шахти единични с капак 600/900mm. Всички захранващи кабели 

да се изтеглят в нова тръбна мрежа PVC тръби Ø110/3,2mm с различни сечения. Под пътните 

платна новата тръбна мрежа да се изпълни от стоманени поцинковани тръби Ø133/4mm, 

заземени в двата края. 

За монтиране на стълбовете за улично осветление ще бъдат направени  фундаменти: за СТС 

ТС -А -133х76х60х7500mm с правоъгълно сечение с размер 40/40сm и дълбочина 150сm в 

терена и запъване на стълба във фундамента 120сm  и за стоманенотръбен стълб ТС-У-I-

159х6 х133х5 х102х4 -11500mm с правоъгълно сечение с размер 60/60сm и дълбочина 180сm 

в терена и запъване на стълба във фундамента 150сm.  

Фундаментите ще се изпълнят от неармиран бетон клас С 20/25. 

Укрепване и възстановяване на ТТ канални мрежи 

Укрепването на съществуващите телекомуникационни кабели изтеглени в тръбни мрежи да 

се извърши в бетонов кожух по приложен детайл на указаните места в зависимост от броя 

на кабелите или тръбите в кабелната тръбна мрежа. 



При положение, че се компрометира целостта на съществуващите телекомуникационни 

тръбни мрежи в процеса на разкриването им, за укрепване в участъците на преминаването 

под пътните платна са предвидени количества за възстановяването им. 

Ел.разпределителни мрежи 

В обхвата на разглеждания обект попадат електрически съоръжения, които се засягат и 

подлежат на реконструкция съгласно указанията на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД. 

На изместване подлежи и стоманотръбен стълб с монтирано на него електромерно табло с 

един трифазен електромер.  

Изграждането на нова тръбна мрежа е с РVС тръби Ф140/4,1mm. Новите кабелни шахти са 

с три капака 600х900mm.  

Всички кабели СрН 20 кV, които се засягат от новото пътно – комуникационно решение, ще 

се изместят, като изместването ще се осъществи чрез полагане на нови кабели в 

новоизградената тръбна мрежа. 

Съществуващата въздушна линия НН по западния тротоар на бул. „Симеоновско шосе“ да 

се измести на нов стоманотръбен /СТС/ 7,5m за захранване на новото електромерно табло 

/ЕТ/. Новият СТС е тип– 133х5х 89х5-7500mm с фундамент по конструктивен чертеж. 

Телекомуникации 

В обхвата на разглеждания обект има съществуваща телекомуникационна канална и кабелна 

мрежа, която се засяга от изграждането на новото пътно решение. 

Засяга се съществуващата телекомуникационна мрежа, изградена от PVC тръби, както и 

кабелна телекомуникационна шахта. 

За реконструиране на телекомуникационна канална и кабелна мрежа в засегнатия участък е 

необходимо изграждане на 3 бр. кабелни ревизионни телекомуникационни шахти и 

изграждане на нова канална мрежа под пътна настилка и под тротоарна настилка. 

Паркоустройство 

В обхвата на обекта са заснети 3 бр. дървета - 1бр. едролистна липа, 1 бр. американски ясен 

и 1 бр. бяла акация, като от тях се запазва само едролистната липа. Дърветата, указани за 

премахване, трябва да се компенсират в размер 1:3, а именно да се предвидят 6 бр. 

новозасадени дървета. В границите на обекта се ситуират 7 бр. дървета, които не са в 

конфликт със съществуващата и новоизградена инфраструктурна мрежа и жив плет, 

разположен в зелената площ по протежение на южната регулация. Дървесната растителност 

е предвидено да бъде от шестил (Acer platanoides) и сребролистна липа (Tilia tomentosa), 

живият плет е стандартен от полу-вечнозелено мечо грозде (Ligustrum ovalifolium). Зелените 

площи се ограждат с парков бордюр 8/16/50 сm. Затревяването да се извърши при нивелиран 

и насипан с 20 сm хумусен слой терен. 

Проектите са разработени съгласно действащата нормативна уредба към момента на 

изготвянето им. Няма разминаване между отделните части на проекта и недопустимо 

засичане на инсталации. 

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

дейности в обхвата на въздействие на обектите и инвестиционното предложение. 

Няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 

специален закон;  

Орган по одобряване/разрешаване на инвестиционно предложение, чрез издаване на 

разрешение по реда на Закона за устройство на територията е Главния архитект на СО. 

На основание на оценките за съответствие с: 

- Правилата и нормите за устройство на територията 



- Изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, 

транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и взаимната 

съгласуваност на отделните части на проекта. 

4. Местоположение на площадката. 

Административно предложението засяга територия на район „Лозенец”, гр. София.  

Координати: начало 42.63805, 23.33412– край 42.63798, 23.33265. 

 

 

 
 

 

 
 

 



Предвижданията на инвестиционното предложение не засягат териториално защитени зони 

по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. Обектът не засяга територии за опазване обектите на 

културното наследство. 

Осъществяването на предложението не предполага трансгранично въздействие. 

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

експлоатацията. 

По време на изпълнението не се предвижда използването на природни ресурси. 

Дейностите на инвестиционното предложение не е свързано с водоползване, както по време 

на строителството, така и при експлоатацията. Не се предвижда изграждането на 

съоръжения за добив на вода от подземни води и водочерпене от повърхностни водни 

обекти. За питейни нужди за работещите по време на строителството на обекта ще бъде 

осигурена бутилирана минерална вода. Необходимата вода за технологичния процес на 

строителство за овлажняване на скални маси и оросяване на строителната площадка ще бъде 

осигурена с водоноски. 

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: 

 

Очакваните отпадъци са класифицирани съгласно Наредба № 3 за класификация на 

отпадъците (обн. ДВ бр. 44/2004 г.). Генерирането на отпадъци е основно през периода на 

изграждане, разширение и рехабилитация на транспортната инфраструктура. 

Очаквани опасни отпадъци 

Не се очаква генериране на опасни отпадъци, при които е възможен контакт с води. 

 

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

Генерирането на вредни вещества във въздуха е основно през периода на изграждане, 

разширение и рехабилитация на транспортната инфраструктура. 

Очаква се генериране само на прахови частици, като за намаляването му ще бъдат 

предприети мерки – оросяване на строителната площадка и измиване на техниката, при 

напускане на строителната площадка.  

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

Очакваните отпадъци са класифицирани съгласно Наредба № 3 за класификация на 

отпадъците (обн. ДВ бр. 44/2004 г.). Генерирането на отпадъци е основно през периода на 

изграждане, разширение и рехабилитация на транспортната инфраструктура.  

Очаквани строителни отпадъци 

17 05 06 – Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05; 

17 03 01* – Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран и 17 03 02 – Асфалтови 

смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 - отпадъкът ще 

се генерира при технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка и 

разваляне и отнемане на съществуваща асфалтобетонова настилка. Ще се генерират и 

остатъци от асфалт (свързващ асфалтов пласт – биндер и износващ пласт) при 

повърхностнното нанасяне на асфалтовите покрития. Състав на отпадъците – минерални 

фракции, минерално брашно, битум, катран, асфалт и полимери. 

17 01 01- Бетон – при разкъртване на бетон и/или разрушаване на подложен бетон 

14 04 05 – Желязо и стомана – при разрушаване и изпълнение на стоманобетонни 

конструкции; 

17 02 01 – Дървесен материал – от изпълнение на кофражни работи; 



Очаквани битови отпадъци 

От жизнената дейност на работниците, извършващи дейностите по реконструкциите ще се 

генерират отпадъци с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци 

Управление на отпадъците 

Образуваните отпадъци от обекта ще се предават и транспортират от обекта, съгласно 

писмен договор сключен между фирмата – изпълнител на строителството и лица 

притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци по реда на Закона за 

управление на отпадъците или комплексно разрешително. 

По време на експлоатацията на транспортната инфраструктура, във връзка с нейното 

целогодишно поддържане, последното ще се явява постоянен генератор на отпадъци с код 

20 03 03 отпадъци от почистване на улици. Почистването се прави по график. 

9. Очаквани количества и тип отпадъчни води(битови/промишлени) 

От реализацията на инвестиционното предложение се очаква формирането само на битови 

отпадъчни води от работещите на обекта. Ще бъдат осигурени химически тоалетни при 

реализирането на обекта. 

10. Очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества 

съгласно приложение № 3 към ЗООС. 

Не се очаква генериране на опасните вещества. 
 

Реализирането на инвестиционното предложение се предвижда да се извърши през 2022 

година. 

 


