
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

 

                                                                         ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

РИОСВ - СОФИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

 

от   ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ 

      КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

(име, адрес и телефон за контакт) 

ГР. БОТЕВГРАД, 2140, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, Пл. Освобождение 13, 0723/66608; 69-102 

 (седалище) 

Пълен пощенски адрес:  

ГР. БОТЕВГРАД, 2140 

ОБЛАСТ СОФИЙСКА 

Пл. Освобождение 13 

 

Телефон, 0723/66608; 69-102 

факс 0723/66635 

ел. поща (е-mail): obshtina@botevgrad.org 

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

Лице за контакти: Цветозар Гаврилов – Гл. експ. „Подземни комуникации“ 

Телефон – 0878 600 422;  

ел. поща (е-mail): tsgavrilov@gmail.com 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖO ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА БОТЕВГРАД. 

има следното инвестиционно предложение: 

"Реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Ботевград - Етап II " 

mailto:tsgavrilov@gmail.com


Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Предмет на настоящия проект е реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на град 

Ботевград, както и захранващите водороводи до населеното място. Рехабилитираните 

водопроводи ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност РЕHD за налягане PN10. 

Диаметърът на водопровода е съобразен с Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, 

изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, според която за населените места под 

100 000 жители се приема минимален условен диаметър на уличен водопровод от Ф80 mm. 

Съгласно Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи чл. 24., максималният допустим хидростатичен напор във 

водопроводната мрежа на населените места е 0,6 МРа= 60 м.в.ст. 

 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно 

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

приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

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: 

След обследването на водопроводната мрежа и дадените решения за функционирането ѝ е 

определена етапност на мрежата, с която са определени приоритетни трасета и съоръжения. Тъй 

като настоящата разработка е част от Етап II етапността на изграждане ще се раздели на няколко 

подетапа.  ПОДЕТАП II.1 На този подетап ще се реконструират главните водопроводи, които 

не са подменени на етап I и ще се обособят зони с регулатори на налягане чрез монтирането на 

шахти с регулатори. По този начин второстепенната водопроводна мрежа ще бъде облекчена по 

отношение на налягането без да е наложителна подмяната ѝ на този подетап. Компонентите, 

които се залагат за реконструкция и изграждане на този подетап са:   

 Главен клон IV, разположен по продължението на речното корито. Той ще бъде 

изграден от тръби PEHD PN10 DN200 с обща дължина L= 1451,39m. По трасето му ще 

бъдат изпълнени два броя въздушно пресичане на реката;  

  Главен клон V – върви по ул.„Цар Освободител”, започва от Главен клон II и свършва в 

ОТ138. Той ще бъде изграден от тръби PEHD PN10 DN200 с обща дължина L= 245,18m 

 Главен клон VI – започва от улица „Свобода”, продължава по ул. „Хаджи Димитър”, 

завива на юг по ул.„Патриарх Евтимий”, достига и върви по ул.„Цар Освободител” до 

ОТ147. Той ще бъде изграден от тръби PEHD PN10 DN200 с обща дължина L= 576,99m 

 ;  Клон V-17 – по ул.”Божко Божилов” в близост до болницата. Той ще бъде изграден от 

тръби PEHD PN10 DN160 с обща дължина L= 150m;   

 Клон VI-2 – по ул.”Зелинград” с тръба PEHD PN10 DN90 с обща дължина L=168,43m 

 Клон 33 – при пресичането на реката, за връзка със съществуващ клон, с тръба PEHD 

PN10 DN110 с дължина L= 13,52m   

 Регулатори на налягане – в града ще се изградят 14 броя шахти с регулатори и 

водомерни шахти непосредствено след тях   

 Сградни водопроводни отклонения PE100 DN25÷DN63 - 124бр. Общата дължина на 



мрежата, предвидена за изграждане на Подетап II.1 е L=2605,51m3.  

Общата дължина на мрежата, предвидена за изграждане на Подетап II.1 е L=2605,51m 

ПОДЕТАП II.2 На този подетап ще бъдат подменени довеждащият и промишленият 

водопровод.  

 Довеждащ водопровод от НР Чеканица 1 до шахта в спортната зала – ще се 

изгради от тръби PEHD PN10 DN400 с обща дължина L= 907,98m;   

 Промишлен водопровод – ще се подмени по трасето на довеждащия водопровод 

с тръби PEHD PN10 DN315 с обща дължина L= 843,83m. 

ПОДЕТАП II.3  

За да действа заложената схема оптимално на трети подетап трябва да се изградят 

водопроводите, по които са монтирани регулаторите. Общата дължина на 

клоновете, заложени за изграждане в Подетап II.3 e L=4688,95m 

ПОДЕТАП II.4  

На този подетап са заложени водопроводите, за които има изготвени и одобрени работни проекти. 

Общата дължиина заложена за изпълнение в Подетап II.4 e L=4317,74m. 

Едновременно с изграждането на уличните водопроводи ще бъдат подменяни и сградните 

водопроводни отклонения /СВО/.СВО включва: водовземна скоба, ТСК, тръби. Всички сградни 

водопроводни отклонения ще се изпълнят от PEHD тръби PN10 

В проекта са предвидени два вида спирателни кранове в зависимост от функцията им. Единият 

вид СК, които ще са постоянно затворени по време на експлоатация, се монтират, за да се 

обособят зоните на налягане и ще се отварят само при нужда – при авария, пожар или друг 

специфичен момент. В случая затворени СК се предвиждат на всички включвания към главните 

клонове, тъй като те осигуряват високо налягане, а по разпределителните клонове трябва да се 

осигури редуцирано налягане. Другият вид СК, които ще са отворени по време на експлоатация, 

се монтира на места с обхват до 2-3 квартала, за да има възможност за райониране на мрежата 

при аварии и ремонти. Тези СК се предвиждат в началото на клоновете и на определени 

разстояния по тяхната дължина, с цел определяне/ограничаване на райони за аварийно 

източване или промиване. 

За осигуряване на необходимото водно количество за противопожарни нужди на определени 

места се предвиждат пожарни хидранти. Предвидените противопожарни хидранти ще се 

изградят надземни DN80mm тип 2хВ. 

Предвидени са автоматични въздушници за вода, които ще се монтират в стонанобетонови 

шахти Ф1200 разположени в уличното платно. Постъпилите води в шахтата от работата на 

въздушниците ще се отвеждат посредством PVC тръба DN110 към ревизионна шахта от 

уличната канализационна мрежа, а при невъзможност от това към дренаж изграден в близост до 

шахтата. 

Преминаване над река 

 Трасето на Главен клон IV върви почти по цялата си дължина успоредно на коригираното речно 

корито на р.Стара река. При пресичането на реката се налага израждане на допълнителни 



съоръжения на две места по клона.  

Преминаване №1 - преминаването над речната корекция ще се изгради по трасето на Главен 

клон IV между възли В162 и В163. Ще се изпълни в непосредствена близост до съществуващото 

мостово съоръжение на бул. „България“.  

Географски координати на възлите:   

В162 

 42° 34' 37.487"  

23° 41' 05.595"   

В163  

42° 34' 37.734" 

 23° 41' 06.454"  

Преминаване №2 - преминаването над речната корекция ще се изгради по трасето на Главен 

клон IV между възли В170 и В171. Ще се изпълни в непосредствена близост до съществуващото 

мостово съоръжение на ул. „Свобода“.  

Географски координати на възлите:   

В170  

42° 34' 47.420"  

23° 41' 01.243"   

В171  

42° 34' 47.111"  

23° 41' 00.238"  

Двете съоръжения ще се изпълнят по идентичен начин. Работната тръба PE100 DN200 ще бъде 

вкарана в стоманена обсадна тръба Ф355,6хmm посредством полипропиленови дистанционери с 

височина на сегмента 55mm. Часта от полиетиленовата тръба положена в обсадната ще се 

топлоизолира чрез полагането на минерална вата от 10cm. От едната страна на преминаването се 

предвизжда монтаж на въздушник за безшахтов монтаж и спирателен кран с шиш и гърне, а от 

другата изграждането на стоманобетонова шахта с изпускател. Всички строително-монтажни 

работи ще се извършат от прилежащите улици и от уличното платно на мостовото съоръжение. 

По време на строителството не се предвижда навлизане на строителна механизация в самата 

речна корекция. Не се предвижда рехабилитация, подмяна или разрушаване на всякакви 

елементи от съществуващата речна корекция. 

За изпразване и/или промиване на водопроводите в ниските точки от мрежата са предвидени 

шахти с изпускател. Една част от оттоците ще се заустят в канализационните ревизионни шахти, 

а където има възможност в река Стара река. В края на заустването е предвидено монтаж на 



възвратна клапа за защита на питейната вода във водоснабдителната система от замърсяване 

вследствие на обратен поток. 

Водопроводната мрежа ще се изпълни от тръби и фасонни (присъединителни) части /фланшови 

накрайници, колена и тройници/ от полиетилен висока плътност РЕHD за налягане PN10atm с 

диаметър от DN90 до DN400 - за главни, второстепенни клонове и довеждащи водопроводи и 

DN32 и DN63 - за сградни водопроводни отклонения 

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: 

Настоящият инвестиционен проект ще послужи на Община Ботевград да кандидатства за 

целева държавна субсидия и етапно да реализира всички предвидени мерки по 

реконструкция и модернизация на амортизираните системи. Настоящият проект се 

изготвя еднофазно във фаза Идеен проект без разработване във варианти на проектните 

решения. В проекта ще се обособи етапност за изпълнение, като обхвата на първия 

подетап – Подетап II.1 ще се определи в резултат на извършените проектно-

проучвателни работи и в зависимост от приоритета на инвестиционната стратегия на 

Възложителя. С проекта се цели подобряване на водоснабдителната инфраструктура на 

гр. Ботевград. Специфични цели на проекта са:   

 намаляване на водните загуби   

 подобряване качеството на подаваната вода, подобряване на ВиК услугите към 

частните и обществените абонати   

 подобряване на градската среда, битовите и жизнени условия на населението 

 предотвратяване ерозията на частни и общински терени следствие на авариите 

 на амортизираните водопроводи  предотвратяване унищожаването на 

съществуващата инфраструктура следствие на аварии по амортизираните 

водопроводи;  

С проекта ще се осигури техническа възможност за етапна реконструкция на водопроводната 

мрежа на град Ботевград, включително нейното зониране. Екологичен и социален ефект от 

реализирането на проекта  

С реализирането на проекта за реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Ботевград ще се 

постигне многостранен ефект: 

Социален ефект   

 подобряване поведението на водопроводната мрежа при аварии, така че 

безпрепятствено да се изолират по-компактни жилищни територии в случай на авария в 

произволно място във водопроводната мрежа;   

 повишаване на налягането в реконструираните вече водопроводи от PEHD тръби, a 

зоните с все още амортизирани тръби да се захранят чрез редуктори на налягането, с 

което да се ограничи работното налягане в тях;   

 подобряване на битовите условия на живот на населението;  подобряване качеството на 

водата във водопроводната мрежа чрез постигане на максимален оборот на водата.  

 Икономически  минимум разходи за аварийни ремонти;   

 минимум нарушени и възстановени пътни настилки;   

 неутрализиране на незаконно водовземане от потребители;   

 осигуряване на подходящи места за наблюдение на разхода на вода по отделни зони, 



което да позволява подробно и надеждно събиране на данни, касаещи експлоатацията на 

водопроводната мрежа и насочени към методично намаляване на водните загуби. 

Екологичен   

 предотвратяване на ерозията на частни и общински терени, както и пътната 

инфраструктура, вследствие на течове от амортизирани водопроводи;  

  съхранение на водните ресурси на територията на Община Ботевград. 

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) 

Местоположението за изпълнение на инвестиционни проект е съгласно прилажената 

ситуационна снимка, изцло в рамките на урбанизираната територия., няма трансгранично 

въздействие. 

Не се засгат елементи на НЕМ, обекти на културното наследство 

Изпълнението на водопровода е свързано с изпълнение на  временна организация на 

движението; извършване на подготвителни работи за изпълнение на изкопите - изрязване на 

асфалтова настилка, осигуряване на обезопасена строителна площадка и др.; - изкопни работи - 

като линейно изпълнение с направа на обезопасителни огради, монтаж на пасарелки и др.; - 

подготовка на основата на изкопа и полагане на пясъчна подложка под тръбата;  

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) 

Преминаване над река Трасето на Главен клон IV върви почти по цялата си дължина успоредно 

на коригираното речно корито на р.Стара река. При пресичането на реката се налага израждане 

на допълнителни съоръжения на две места по клона.  

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: 

Не се очакват 

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

Изпълнението на реконструструкцията на водопроводната мрежа е свързано с отделне на 

прахови емисии във въздуха по време на строителството, като въздействието е кратковременно 

и локално. Във фазата на експлоатацита няма емисии на вредни вещества във въздуха 

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



Във фазата на строителството ще се формират строителни отпадъци, както и отпадъци от 

опаковки, както и битови отпадъци. Същите ще се събират разделно, съгласно изискванита на 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали,  

17.03.02. - асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01 

17.0.5.04 - почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 

17.09.04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 

09 02 и 17 09 03 

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.) 

Не се формират отпадъчни води 

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) 

Не се използват опасни химични вещества по време на строителството и експлоатацията на 

обекта. 

  

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на 

глава шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от 

ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Waste/cdw/Naredba_stroitelni_otpaduci.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Waste/cdw/Naredba_stroitelni_otpaduci.pdf


…………………………………………………………………………………………………………... 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата 

на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг 

подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен 

акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

4. Електронен носител - 1 бр. 

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран 

пощенски оператор. 

  

Дата: ………………….                                               Уведомител: ………………………… 

                                                                                                                (подпис) 

  

 

 

 

 


