
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.)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от Йорданка 
Асенова Фандъкова - Кмет, гр. София 1000, ул. 

„Московска“ № 33, ЕИК 000 696 327

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

„Улица по северната граница на УПИ I в кв. 10, м. „НПЗ Изток”, м. 
„Къро” и реконструкция на ул. „Йордан Венедиков”. 

находящ се в гр. София, район „Младост“ -  СО.

С проекта се предвижда изграждане на ул. „ Северна ”, граничеща с УПИ I в 
кв. 10. м. НПЗ Изток, м. „Къро”, която осъществява връзка с ул. „Проф. 
Петър Мутафчиев” чрез ново кръгово кръстовище. Проектът предвижда и 
реконструкция на ул. „Ген. Йордан Венедиков”, която граничи с УПИ J в кв. 
10 и имоти, предназначени за жилищно строителство. Дължините на 
работните участъци са 980 м — ул. „Северна’ и 467 м — ул. „Ген. Йордан 
Венедиков”. Връзката и с бул. „Проф. Асен Йорданов” се осъществява чрез 
новопроектирани рампи, свързващи я със съществуваща рампа, излизаща на 
булеварда. Новите еднопосочни рампи за слизане и качване са с широчини по 
4,50 м. а двупосочната рампа е 6,00 м. Съществуващата рампа е 6,00 м, но 
в участъка между новите рампи се стеснява на 4,50 м.
Съгласно действащата регулация габаритът на ул. „ Северна ” е 24,00 м по 
цялата й дължина от новата рампа до новопроектираното кръгово 
кръстовище на ул. „ Проф. Петър Мутафчиев ”. Улицата е двупосочна с по 
две ленти за движение от 3,50 м във всяка посока, а тротоарите са с 
широчина по 5,00 м. Улица „Ген. Йордан Венедиков ” ще се реконструира и 
разшири в посока северозапад в участък с дължина от около 300 м от бул. 
„Цариградско шосе”. Останалата й част ще бъде новоизградена до връзка с 
ул. ,, Северна ”. Габаритът и е 14,00 м по цялата и дължина с тротоари по 
2,00 м. Съществуващата връзка на бул. „Цариградско шосе” към
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северозападното му поваяио nna.no при „Ге,
премахва и се пРедвижд° Кръговото кръстовище" 4 г  *-пям *22,50 м на външния кръг. Тротоарите са широчини по 5,00 м.

Първи етап!
Нов водопровод /захранващ/: Гл.кл.1-/от т.2 до т .26/и
булеварда с колектор на Тотопреносната мрежа на бул. Асен Иордано

% e а звъстанови пътното платно в габарита на изкопите за нов 
водопровод и колектор на тотопреносната мрежа до въстановяване н 
пътната настилка -  до износващ пласт със следните конструктивни
пластове:
-40см . основен пласт от зърнести материали 
—12см: асфалтова смес за основен пласт 
-4см: асфалтова смес за долен пласт

В т о ри  етап:

A/Началото наул. „Северна“ е от локалното платно на бул. „Асен
Йорданов
Б/Краят на ул. „ Северна “ е кръгово кръстовище осъществуващо връзка сул. 

професор Петър Метафчиев“
В/Началото на ул. „ген. Йордан Венедиков“ е от локално платно на бул.

Цариградско шосе “ и
краят наул. „ген. Йордан Венедиков“ е Т-образно кръстовище сул.
„ Северна “
Г/Входящата пътна връзка от бул. „Цариградко шосе“ към локалното 
платно се затваря и се изгражда нова изходяща пътна връзка в посока от 
локалното платно към бул. „Цариградско шосе

За пътните платна е приета настилка от асфалтобетон със следните 
конструктивни пластове:
• 40см трошен камък с непрекъсната зърнометрия
• 12 см асфалтова смес за основвен пласт
• 4 см асфалтова смес за долен пласт
• 4 см асфалтова смес за горен пласт

Тротоарната настилка е паважна и има следните конструктивни 
пластове:
• унипаваж
• подложен пясък 5см
• несортиран трошен камък 1 бсм.
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Предвидено е изпълнение на понижени бордюри в пешеходните зони и 
входовете на дворове и гаражи. В местата на кръстовищата за 
тротоарите е предвидено полагане на тактилни тротоарни плочи.

Отводняването на пътните платна на ул. "Северна", ул.Тен. Йордан 
Венедиков" от дъждовните води ще се осъществи в новопроектирания 
канализационен клон минаващ по съответната улица, посредством улични 
оттоии с утаителна част, които ще се заустят в уличния канал. Същите 
се предвиждат на уличните кръстовища, както и на междинни разстояния 
между тях, за да може протичащата по уличните риголи вода да се поеме 
и да не пречи на уличното движение.

Новопроектираната водопроводна мрежа е с обща дължина 1674.25 м и 
е предвидено да се изпълни на два етапа от полиетилен висока плътност
РЕ WO. PN10, SDR17.

• Етап I:
Гл. клон I -фЗОО чугун, L = 429.7Ом и съответните оборудвания за
водопровода по бул. ,,Асен Йорданов

* Е гап II:
Клон I ~ ф200 ПЕВП, L = 691.45м поул. „ Северна “
Клон 3 ф200 ПЕВП, L = 274.ЗОм поул. „Ген. Йордан Венедиков“
Кюн 4 -  ф!25 ПЕВП, L = 278.80м поул. „ Северна“

Общата дължина на изпълнение на Етап II е 1244.55м

Предвидено е изграждане на нов разпределителен топлопровод с 
диаметър DN 400, като отклонение от топлофикационна камера К№ 35-5 
на II 1-та Искърска топломагистрста, изградена в проходим колектор 
(размери 3,0/2,0 т и дължина 31 т).

Извън топлофикационния колектор, топлопровода се изпълнява от 
предварително изолирани тръби тип ППУ. В участъка от проходимия 
колектор до нова топлофикационна камера К№ 35-5-1 топлопровода се 
изпълнява с диаметър 20406/560. След камерата с диаметри 2ф323/450,
2ф219/315 и 2ф139/225.

Поради предстоящата реконструкция на бул. „Асен Йорданов която 
ще се реализира преди настоящия комплексен обект, се налага разделянето 
на проекта на два етапа. Това ще позволи изграждането на новия 
топлопровод, попадащ в границите на бул. „Асен Йорданов“, заедно с 
реконструкцията на булеварда.

Еви Етап -  Проходим колектор под бул. „Асен Йорданов“ от т. 1 до т.8
на ситуацията;
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ll-пи Етап -  Изграждане на топлопровода от т.8 до т.32. В проекта е 
предвидена и реконструкция на съществуващо топлопроводно трасе с

диаметър D N 100.
Новото улично осветление е предвидено едностранно с 

горещо поцинковани стълбове, със заключващи се вратички по 68902
77 тип ТС-У-159х133х102-11500мм. Стълбовете е предвидено да Ьъдат 
изправяни на разстояние 0,8м от бордюра, като средното отстояние
меж ду тях е 34м.

Засегнатите кабели средно напрежение ще бъдат и
положени в нова тръбна PVCмрежа, която ще се изгради от PVC тръби 
140м. 1мм за кабелите СрН 10 кУ, както и пресичания на новата улица 
,, Северна ” и ул. ”Йордан Венедиков ” .

Подвързването към оптична мрежа на Научно- техническия парк трябва 
да се осъществи от два независими източника. предвижда полагане на 20бр. 
РУС тръби с ф ПОмм от бул. "Цариградско шосе" по западния тротоар на 
ул. "Йордан Венедиков" и северния плочник на ул.“ Северна", т.е. от СШ- 
1,111-4.5.7,8....до Ш-22. Новата телефонна мрежа по северния тротоар на 
ул.Северна и западния тротоар наул.Йордан Венедиков.

Проектното решение предвижда засаждане на:
• 173 бр. широколистни дървета:
• 26 бр. иглолистни от III-та величина
• 873 бр. храстова, почвопокривна, цветна растителност и 

високи декоративни треви.

За контакти: инж. Васил Начевски - директор на дирекция "Транспортна
инфраструктура" - Столична община, гр. София, ул. "Будапеща" № 17, ет. 7, ст.702, тел.
02/802 89 60/61

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София -  1618, 
бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

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