
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 СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

(име, адрес и телефон за контакт) 

Пълен пощенски адрес: Община Перник, гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски“ №1А. 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 

 +359 076 602 933, 076/58 50 01, obshtina@pernik.bg  

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ……………………..………….. 

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

инфраструктура и екология”; тел. 076/684275 

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖO ДИРЕКТОР, 

 Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ПЕРНИК 

има следното инвестиционно предложение: 

“УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО И НА ДВАТА БРЯГА НА Р. СТРУМА С 

ПОДПОРНИ СТЕНИ И СТОМАНОБЕТОНОВО ДЪНО В УЧАСТЪК С ДЪЛЖИНА 700 

М. ОТ ОТ 232 КВ.9164 НА УЛ. “СТРИМОН ” В ПОСОКА НА ЖП ЛИНИЯ, КВ.ДИМОВА 

МАХАЛА УЛ.БРОДО, С КРАЙНА ТОЧКА 113 м ЗАПАДНО ОТ ОТ 31 КВ.8033 гр. 

ПЕРНИК 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

В резултат от преминалите високи води през река Струма в урбанизираната територия на 

гр. Перник през последните няколко години част от бреговете и дъното й са подкопани в 
следствие речната абразия, а друга част от тях са ерозирали в следствие атмосферните влияния 

(дъжд, лед, вятър и слънчева радиация). Също така на отделни места се наблюдава местно 

обрушване и пропадане на терена вследствие наличието на инфилтриращи повърхностни води, 

както и обрастване на речното корито, което от своя страна влошава хидравличната 

проводимост на реката. 
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Проектната разработка обхваща участъка от речно корито и двата бряга на р. Струма с 

дължина 700 м. от ОТ 232 кв.9164 на ул. “Стримон ” в посока на жп линия, кв. Димова махала 

ул. Бродо, с крайна точка 113 м западно от ОТ 31 кв.8033 гр. Перник. 

Целта на проектната разработка е да се даде техническо решение след изпълнението, на 

което да се избегне подкопаването на речното дъно и брегове в разглеждания участък, както и 
заливането на прилежащите територии в близост до реката и нанасянето на материални щети на 

местното население при преминаването на високи води. Предвидено е укрепването да стане 

посредством стоманобетонни подпорни стени и стоманобетоново дъно. Трасето е съобразено 

със съществуващото укрепване на левия бряг на р. Струма в района на 5-то ОУ до жп моста кв. 

Димова махала. 

Разглежданият участък е разположен на р. Струма в гр. Перник, от ОТ 232 кв.9164 на ул. 

“Стримон ” в посока на жп линия, кв.Димова махала ул.Бродо, с крайна точка 113 м западно от 

ОТ 31 кв.8033.  

Дължината на участъка предвиден за укрепване попада в: 

- ПИ 55871.506.49, област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к. 2300, ТВЪРДИ 

ЛИВАДИ, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни 

обекти, НТП Водно течение, река, площ 10442 кв. м, стар номер 506.216, 

- ПИ 55871.506.114, област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к. 2300, Димова махала, 

вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП 

Водно течение, река, площ 5934 кв. м, стар номер 506.242 

- ПИ 55871.506.116, област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к. 2300, Димова махала, 

вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП 

Водно течение, река, площ 7028 кв. м, стар номер 506.243, 

Мостовите конструкции са отделени в следните имоти: 
- ПИ 55871.506.73, област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. Св.св. Кирил и Методи, 

вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от 

републиканската пътна мрежа, площ 7097 кв. м, 

- ПИ 55871.506.115, област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к. 2300, Димова махала, 

вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За алея, площ 48 кв. м, 

Географските координати на началото на участъка са  42°36'22.53"С, 23°3'2.84"И 

Географските координати на края на участъка са  42°36'24.47"С, 23° 2'32.54"И 

За нуждите на настоящия проект се предвижда изпълнението на дейности по почистване 

и укрепване на бреговете на р. Струма в указания участък и осигуряване на пропускната 

способност на сеченията при преминаване на максимални оразмерителни водни количество.  

ТРАСЕ НА КОРЕКЦИЯТА, НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ 

Разгледано е трасе с дължина около 700м с начална точка (km 0+000,00) при връзката със 

съществуващата корекция при О.Т. 232 кв.9164 на ул. “Стримон ” в посока на жп линия, 

кв.Димова махала, ул.Бродо, с крайна точка 113 м западно от О.Т 31 кв.8033 гр. Перник. Трасето 

е разположено в границите на регулацията на гр. Перник.  

Трасето започва от км 0+000,00 при съществуващата корекция и достига до км 0+700,00 

съгласно техническото задание. В надлъжен профил трасето е с приет постоянен наклон 

i=0,39%. Този наклон отговаря на средния наклон на участъка. Той съдържа: подробни точки и 

разстояние между тях, елементи на кривите участъци, километраж, коти на терена по оста на 

корекционната линия, коти десен бряг, коти пета откос, проектни надлъжни наклони. 

По трасето, осово са проектирани 8 бр. криви: 

1. Крива 1 - (НК км. 0+007,50): Проектирана е с радиус R=100,00m и дължина L=20,75m 

2. Крива 2 - (НК км. 0+028,30): Проектирана е с радиус R=45,00m и дължина L=35,75m 

3. Крива 3 - (НК км. 0+159,90): Проектирана е с радиус R=100,00m и дължина L=10,72m 



4. Крива 4 - (НК км. 0+224,80): Проектирана е с радиус R=60,00m и дължина L=24,33m 

5. Крива 5 - (НК км. 0+299,60): Проектирана е с радиус R=49,95m и дължина L=16,01m 

6. Крива 6 - (НК км. 0+322,50): Проектирана е с радиус R=127,00m и дължина L=53,10m 

7. Крива 7 - (НК км. 0+465,30): Проектирана е с радиус R=60,00m и дължина L=38,23m 

8. Крива 8 - (НК км. 0+575,90): Проектирана е с радиус R=100,00m и дължина L=17,96m 

По трасето, осово са проектирани 2 бр. чупки: 

1. Чупка 1 - (км. 0+317,40): Проектирана е с централен ъгъл α=179,020m 

2. Чупка 2 - (км. 0+291,0): Проектирана е с централен ъгъл α=179,950m 

3. Чупка 3 - (км. 0+380,30): Проектирана е с централен ъгъл α=179,560m 

Основните съоръжения по трасето са: 

1. Топлопровод  (км. 0+040,00) 

Премостване 2х Ø800 тръби на топлопроводната мрежа. Тръбите са над зоната на 

заливане и не оказват влияние върху хидравличната работа на корекцията в участъка. Остават 

без промени. 

1. Заустване на дъждовни канализационни води. ф400  (км. 0+237,00) 

Заустването е в левия  бряг и се интегрира в новопроектираните стоманобетонови стени. 

Не оказва влияние върху хидравличната работа на корекцията в участъка. Кота долен ръб на 

тръбата е 691,05. 

2. Заустване на дъждовни канализационни води. Ф1000  (км. 0+278,00) 

Заустването е вдесния бряг и се интегрира в новопроектираните стоманобетонови стени. 

Не оказва влияние върху хидравличната работа на корекцията в участъка. Кота долен ръб на 

тръбата е 691,61. 

3. Сводов шосеен мост Перник-Радомир (км. 0+298,00) 

Мостът е с масивно горно и долно строене с ширина 19,00m и достатъчно сечение за 

безпрепятствено провеждане на максималните оразмерителни водни количества с нормативна 

обезпеченост. Мостът се запазва без промени като се възстановяват надлъжните подпорни стени 

с височина Н=1,50m от Кота фундиране. 

4. Премостване на комуникации  (км. 0+309,50; км. 0+315,00 ) 

Непосредствено до моста по т.4. Не оказват влияние върху хидравличната работа на 

корекцията в участъка. 

5. Дюкер на канализационната мрежа (км. 0+350,50) 

Трасето се пресича от дюкер с диаметър ф300 и Кота Горен Ръб тръба - 689,41. Не се 

засяга от корекцията, но по време на строителството следва всички СМР в участъка да се 

извършват с повишено внимание, като изкопите следва да се извършват с малогабаритна 

техника или ръчно. 

6. Заустване на дъждовни канализационни води. ф400  (км. 0+491,00) 

Заустването се интегрира в новопроектираните стоманобетонови стени и не оказва 

влияние върху хидравличната работа на корекцията в участъка. Кота долен ръб на тръбата е 

692,37 

7. Пешеходна пасарелка (км. 0+518,00) 

Сечението е достатъчно за безпрепятствено преминаване на максималните 

оразмерителни водни количества с нормативна обезпеченост. Пасарелката се запазва без 

промени. 
8. Мост по бъдещ проект. ф400  (км. 0+686,32) 

Към момента мостът не е изграден. При проектирането и изграждането му следва да се 

вземат предвид водните нива при преминаване на максимални водни количества с обезпеченост 

p=0.1%. 

9. Заустване на дъждовни канализационни води. ф400  (км. 0+691,20) 

Заустването се интегрира в новопроектираните стоманобетонови стени и не оказва 

влияние върху хидравличната работа на корекцията в участъка. Кота долен ръб на тръбата е 



692,81. 

10. Дънен праг  (км. 0+700,00) 

Дънен праг осигуряващ устойчивостта на новопроектираната корекция на подгопаване и 

размив на основата под дънните плочи.. 

11. Временна подпорна стена от габиони.  (км. 0+700,00) 

Временната подпорна стена има за цел да предпази контактната зона между началото на 

корекцията и земния профил над нея. 

2. НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ 

Съгласно техническата спецификация в проекта е разгледано укрепване на речното 

сечение посредством изграждане на подпорни стени и стоманобетонно дъно. Разгледани са 2 

варианта на подпорните стени – масивно гравитачни и тънкостенни. След направените 

статически изчисления е установено, че оптималния вариант за подпорни стени е тънкостенна 

армирана стена с височина от цокълната фуга Η=3,0.  

 

На база установените на място изградени укрепвания са предвидени два типови профила 

Типов профил 1 – от начало у-к до моста на ул. Св. Кирил и Методий – укрепване 

посредством двойно-трапецовиден профил с размери на малкото кюне: ширина b=1,9m, 

височина h=0,65m и наклон на откоса 1:1,5. Ширината на голямото кюне е приета Β=19,00m 

като дъното е с наклон към оста 3,0%. Подпорните стени са с височина Η=3,00m от цокълната 

фуга и са с наклон 1:10.  

Типов профил 2 – от моста на ул. Св. Кирил и Методий до края на разглеждания участък. 

В подучастъка от дясната страна /срещу течението/ има съществуваща топлопреносна мрежа, 

като брега към нея е укрепен посредством подпорна вертикална стена от сглобяеми 

стоманобетонни панели.  Предвидения профил в подучастъка е съобразен със съществуващата 

стена и предвижда вертикална стена от левия бряг на реката. Дъното на реката ще се изпълни 

аналогично на типов профил 1 – със стоманобетонно дъно и дънен трапецовиден профил – 

кюне. 

Типов профил 3 – профилът е при съществуващото укрепване на топлопроводите в района на 

района на 5-то ОУ до жп моста кв. Димова махала.В подучастъка от дясната страна 

срещу течението/ има съществуваща топлопреносна мрежа, като брега към нея е укрепен 

посредством подпорна наклонена монолитно излята бетонова стена.  Предвидения профил в 

подучастъка е съобразен със съществуващата стена и предвижда вертикална стена от левия бряг 

на реката. Дъното на реката ще се изпълни аналогично на типов профил 1 – със стоманобетонно 

дъно и дънен трапецовиден профил – кюне. 

Предвидени са следните дейности: 

1. Почистване на участъка от храстова и издънкова дървесна растителност. 

2. Ситуиране на трасето в регулационните граници на гр. Перник 

3. Отсраняване на остатъчни разрушени стоманобетонни конструкции – дънни прагове и 

устои, от нефункциониращи съоръжения. 

4. Оформяне на трапецовиден профил  в земната основа 

5. Изграждане на нови стоманобетонни съоръжения – подпорна стена и дъно за 

укрепване на профила. 

След приключване на строителните дейности, в зоните където има засегнати от СМР 
зелени площи се предвижда възстановяване на терена и тревната растителност. 

ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА 

Достъп до строителната площадка 

За достъп до речното легло е предвидено да се изпълзват два подходо за вход изход. 

Първият е  съществуваща насипна рампа в км 0+000,00. За втори подход е предвидено 

изграждането на временна рампа при км 0+700,00. Местоположението на рампите е дадена в 

част ПБЗ. 

Изграждане на Етап 1 – северен бряг и кюне 



Предвидено е изграждане на временна отбивна дига, която да отведе водите към южния 

бряг и по този начин да се изградят съоръженията по десния бряг и кюнето. Височината на 

дигата е предвидено да е до 1,0м с ширина по билото 1,0м и наклон на откосите 1:1,5. 

Материалите за изграждане на дигата ще се вземат от изкопите в реката. 

Височината на дигата не е достатъчна за безопасно пропускане на нормативните 

максимални водни количества Qsr.max и по тази причина е сично препоръчително 

строителствот да започне по време на лятното маловодие в р. Струма. 

Изграждане на Етап 2 – южен бряг 

След изграждането на съоръженията в северния бряг и кюнето е предвидено водите на р. 

Струма да се пуснат в новоизграденото кюне. По този начин ще се обезпечи изграждането на 

южния бряг на корекцията. 

(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: 

 

Проектът предвижда укрепване на речното корито и на двата бряга на р. Струма с подпорни 

стени и стоманобетоново дъно в участък с дължина 700 м. от ОТ 232 кв.9164 на ул. “Стримон ” 

в посока на жп линия, кв. Димова махала ул. Бродо, с крайна точка 113 м западно от от 31 

кв.8033 гр. Перник 

Целта на проектната разработка е да се даде техническо решение след изпълнението на 

което да се избегне подкопаването на речното дъно и брегове в разглеждания участък, както и 

заливането на прилежащите територии в близост до реката и нанасянето на материални щети на 

местното население при преминаването на високи води. Предвидено е укрепването да стане 

посредством стоманобетонни подпорни стени и стоманобетоново дъно. Трасето е съобразено 

със съществуващото укрепване на левия бряг на р. Струма в района на 5-то ОУ до жп моста кв. 

Димова махала. 

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: 

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

разрешение по реда на Закона за устройство на територията е Главния архитект на община 

Перник 

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) 

гр. Перник, община Перник, област Перник 

Урбанизирана територия, обектът не е в близост до и не засяга елементи на Националната 

екологична мрежа (НЕМ) 

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) 

Неприложимо 

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: 

Неприложимо 

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

Неприложимо 

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

Формираните отпадъци по време на строителните дейности ще бъдат третирани съгласно 

разпоредбите на ЗУО и съотносимите поднормативни актове 

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.) 

Неприложимо 

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) 

Неприложимо 

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): 

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: 14.12.2022г.                                               Уведомител:……………………………… 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ  

Кмет на Община Перник 

 

 

 

 
 

 
 

 


