ОБЯВА
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 Костинброд, гр. Костинброд, ул. Охрид № 1, п.к. 2230
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Изграждане на Водопроводна мрежа и Помпена станция на ВЗ Брагандия“ в землището
на с.Драговищица, община Костинброд
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти инж. Габриела Георгиева – Зам.кмет на Община Костинброд, 0721/ 687 –
03; georgieva.kostinbrod@gmail.com
/лице, адрес, телефон/

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

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

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
1. Данни за възложителя.
Община Костинброд, гр. Костинброд, ул. Охрид № 1, п.к. 2230, Булстат:
000776363, представлявана от Трайко Младенов – Кмет на община Костинброд.
Тел.: 0721/ 68 703, факс: 0721/ 68 777, e-mail: georgieva.kostinbrod@gmail.com
Лице за контакт: инж. Габриела Георгиева – Зам.кмет на Община Костинброд
2. Резюме на предложението:
(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)
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Водопроводна и помпена
станция на ВЗ Брагандия, находяща се в землището на село Драговищица, община
Костинброд.
3. 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:
Инвестиционното предложение представлява трасе на водопровод, частите на
който попадат извън границите на урбанизираната територия на село
Драговищица, община Костдинброд. Сервитутът предвижда при изграждането на
водопровода да е 3 метра от двете страни на водопровода, мерено от оста му.
Трасето на водопровода е разположено в землището на с. Драговищица, община
Костинброд, като разработката се отнася за частите, които попадат извън
границите на населеното място. Дължината на трасето е около 526м. Предвижда
се помпената станция на ВЗ Брагандия да се изгради от стоманобетонна носеща
конструкция. Габаритите му ще са 350х530 см. и максимална височина 255см.
Фундаментната плоча ще е с дебелина 35см., ограждащите му стени по 25см. а
покривната му ст.б. плоча с дебелина 20 см. На покрива за затваряне на отворите
за монтаж на помпите са предвидени стоманени капаци. Всички стоманени
елементи ще се изпълнят с антикотозионна защита от грунд и боя. Фундаментите
на съоръжението са армирани с долна и горна армировка, върху подложен бетон
мин. 10см. Стените са изчислени и оразмерени за поемане на околния земен
натиск от земните пластове и допълнителен товар на террена около тях.
Приложения парцеларен план е изготвен върху извадка от картата на
възстановена собственост на землището на село Драговищица. Прилежен е и
регистър на засегнатите имоти, с баланс на територията по начин на трайно
ползване, вид собственост, предназначение на територията, категория на земята,
както и координатния регистър с чупки на сервитутните линии и чупките на
водопровода.
4. 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:
Инвестиционното намерение няма пряка връзка с други съществуващи и одобрени с
устройствен или друг план дейности.
5. 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)
Прилежен е регистър на засегнатите имоти, с баланс на територията по начин на
трайно ползване, вид собственост, предназначение на територията, категория на
земята, както и координатния регистър с чупки на сервитутните линии и чупките на
водопровода.
Обектът не е в защитена територия. Най-близко разположената до имота зона от
Националната екологична мрежа е защитена зона „Драгоман“ с код BG0000322 за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от
Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).
6. 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 от повърхностни води,
и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или
необходимост от изграждане на нови)
Не се предвижда използване, съхранение, транспорт, производство и работа с
материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Не се
предвижда и добив на повърхностни или подземни води.
7. 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 емисии на вредни вещества.
8. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.
9. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Отпадъци при строителството на обекта:
При строителството на обекта ще се формират следните отпадъци:
Вид
Код
Смесени отпадъци 17.09.04
от
строителни
материали

Свойства
неопасни

Начин на третиране
събиране и извозване на депо
за строителни материали,
определено от общинските

Смесени
отпадъци

битови 20.03.01

неопасни

органи
събиране в контейнери или
кофи и последващо извозване
на депо за битови отпадъци от
лицензиран оператор

10. 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.)
За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда използване на
битови и/или промишлени води, съответно не се предвижда пречистване или заустване
на такива.
11. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б 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)
При експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение няма да са
налични опасни вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС, опасни за
човешкото здраве и околната среда.

