
 

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. „Иван Рилски” № 1А 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

 

СЪОБЩАВА 
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение: 

  

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ЦГЧ, ГР. ПЕРНИК С ИЗГРАЖДАНЕ НА 

КРЪСТОВИЩЕ С КРЪГОВО ДВИЖЕНИЕ (УЛ. Г. С. РАКОВСКИ, КРЪСТОВИЩЕ УЛ. 

Г. С. РАКОВСКИ И УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ)“ 

 

Отсечката за рехабилитация на ул. Г. С. Раковски е в участъка от кръгово кръстовище с 

ул. Петко Каравелов до ул. Батак [от ОТ 863 до ОТ 1 298/ , с дължина около 380 м с ширина 

на уличното платно около 13м-14м. Тротоара е с променлива ширина от 2м -5м. В участъка за 

рехабилитация една част от тротоарите са изградени с подменени бордюри и нова тротоарна 

настилка. Кръстовището предмет на настоящото задание и предвидено за проектиране се 

намира на ОТ 1298 съгласно ПУП — ПУР на гр. Перник. То в момента е четириклонно и е 

образувано при пресичане но ул. Г. С. Раковски - главна улица IV клас , ул. Св. Св. Кирил и 

Методий - главна улица IV клас и ул. Батак — събирателна улица V клас, като те са носители 

на голямо транспортно натоварване. Кръстовището се намира в центъра и е урегулирано със 

светофарна уредба. 

Основен проблем за кръстовището са транспортните задръжки в пиковите часови зони и 

голямата интензивност на движението. Пътната настилка е в лошо състояние, като има 

множество кръпки, коловози, пукнатини и неравности. Това допълнително затруднява 

движението в дадения участък и в зоната на кръстовището. 

Целта на разработката е подобряване на експлоатационното състояние на настилката и 

тротоарите на улицата, с което да се преустанови и процеса на разрушаването и да се 

гарантира носимоспособността и равността им, с оглед осигуряване на условия за 

безопасноспо на движението, комфорта на пътуващите и доброто отводняване на 

повърхностните води. Също така се предвижда реконструиране на четириклонно улично 

кръстовище със светлинно сигнално регулиране в кръгово кръстовище. 
За начало на проектния участък е определен км 0+000.00 —находящ се на разделителен 

остров от кръгово кръстовище с ул. Петко Каравелов. Ремонтните работи на улица „Г. С. 
Раковски” са предвидени от км 0+020 — 20 м по посока растящия километраж в чистото 
сечение на улицата. 

Краят на проектния участък е до кръстовището с улица „Батак", като в обхвата на проекта 
е включено и изцяло нова разработка на кръстовището, а именно преоформянето му от 
четириклонно улично кръстовище със светлинно сигнално регулиране в кръгово кръстовище. 

 

За контакти: инж. Лилия Пънтова – главен експерт в Дирекция „Строителство, 

инфраструктура и екология” – Община Перник; ет.13/ст.5, тел. 076/684 278 

 

 



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

Иван Рилски ” 1А ; 

и РИОСВ- София (гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10 и гр. Перник 2304, 

ул. "Бл. Гебрев" № 15, ет. 1) 

 

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

 


