
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 ПЕРНИК, гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А  

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 
 

 

СЪОБЩАВА 
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект: 

 

"ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОПРОВОДНИ 

МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ДРАГИЧЕВО, ОБЩИНА 

ПЕРНИК" 

Проектът предвижда ремонт на съществуващи водопроводи и изграждането на нови такива в 

урегулираната територия на село Драгичево, община Перник, както и подмяна на два 

довеждащи водопровода за питейна вода в рамките на съществуващия сервитут: 

с.Драгичево община Перник  

Реконструкция водопровод ул."Възраждане" – ОТ201 до ОТ285 

Реконструкция водопровод ул."Рила"– ОТ41 до ОТ47 

Реконструкция водопровод ул."Рударска"- ОТ6 до ОТ17 

Реконструкция водопровод ул."Васил Априлов" – ОТ57 до ОТ76 

Реконструкция на водопровод  ул.“Александър Боянов“ - ОТ334 до ОТ 349 

Реконструкция водопровод ул."Гранит" – ОТ328 до ОТ 351 

Реконструкция водопровод ул."Република - ОТ201 до ОТ195 

Довеждащ водопровод от напорен резервоар 75 куб.м. до вътрешна разпределителна 

мрежа с диаметър DN200mm, както и напорен водопровод ф180mm, за бъдещо захранване на 

резервоара – от съществуващ резервоар до главен път София – Перник. 

„Копринено орище“ –  ОТ368 до ОТ316 

                                        ОТ316 до ОТ48 

                                        ОТ316 до ОТ45(край регулация) 

Довеждащия водопровод с диаметър 200мм., от напорен резервоар 75 куб.м. до 

вътрешна разпределителна мрежа и включването му в шахта с редуцирвентил в с. Горно 

Драгичево. – след тунел на главен път София-Перник до съществуваща шахта. 

Основните дейности са свързани с разваляне и възстановяване на пътни настилки, изкопни 

работи,  доставка и монтаж на полиетиленови водопроводи с висока плътност, спи рателна 

арматура и противопожарни хидранти. Ще се използва съществуващата инфраструктура на 

населеното място, като само в местността „Копринено орище“, по съществуващите улици ще 

се изгради нов водопровод. Дълбочината на изкопите е основно до 1.80м. Където е технически 

възможно полагането на тръбопроводите ще се извърши по безизкопна технология с 

хоризонтално сондиране. Обща дължина на тръбопроводите – 5578м. 

/наименование , местоположение и кратка характеристика на обекта/ 
 

За контакти: инж. Людмила Симеонова – главен експерт в  дирекция „Строителство, 

инфраструктура и екология”; тел. 076/684275 

Писмени становища и мнения се приемат в ОБЩИНА ПЕРНИК, гр. Перник, пл. „Св. 

Иван Рилски ” 1А ; 

 

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


