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., посл. изм. и
доп. ДВ бр. 67 от 23 август 2019г.)
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, гр. София, ул. „Московска” № 33
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

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

„Изграждане на ул. „Йордан Радичков”, кв. „Витоша”, район „Лозенец” от
ОТ521(ОТ221) на бул. „Симеоновско шосе” през ОТ520 до ОТ579а“.

Проектът третира изграждане на нова конструкция на пътната настилка и нови двустранни
тротоарни платна от п.т.2‘ (на 6 m след о.т.579а) до бул. „Симеоновско шосе“.
Във връзка с необходимостта за осигуряване на отводняването на цитирания участък се
налага изграждане на нов уличен канал до о.т.518 и съответно реконструкция на
съществуващата асфалтова настилка в участъка от о.т.579а до о.т.518.
Разглежданият участък е с обща дължина около 55m. Ширината на платното за движение
варира от 9.00m до 5.00m и не е изпълнено в съответствие с действащия регулационен план.
Няма изградени тротоарни платна и отводняването не е решено.
Допълнително предвидения за реконструкция участък от о.т.579а до о.т.518 е с дължина
около 75m и ширина на платното за движение 9.00m.
В участъка от о.т.518 до о.т.579а се запазва ширината на платното за движение по
съществуващо положение като се предвижда единствено реконструкция на съществуващата
асфалтова настилка.

Конструкция на пътната настилка е предвидена за категория на движение „средно“ до
„тежко“ със следните конструктивни пластове: плътен асфалтобетон тип А h=4сm,
неплътен асфалтобетон - h=6сm, бит. тр. камък h=8сm, трошен камък за основа h=40сm.
В участъка от о.т.518 до о.т.579а е предвидено след изграждане на новия уличен канал
съществуващата асфалтова настилка да бъде отстранена и да бъдат положени следните
конструктивни пластове: плътен асфалтобетон тип А h=4сm, неплътен асфалтобетон
h=6сm, бит. тр. камък h=8сm.
Тротоарната настилка в участъка от о.т.579а до бул. „Симеоновско шосе“е от бетонови
плочи върху изравнителен пласт от пясък – 5сm и основа от трошен камък – 25сm. За
ограничител на тротоарната настилка ще бъде използвана бетонова водеща ивица 20/10/50.
В участъка на ул. „Йордан Радичков“ от о.т.521 до о.т.579а се предвижда изграждане на
водопроводен клон 7 с обща дължина 72.45m, изпълнен от тръби ф110mm ПЕВП за 10 атм.
Общата дължина на новопроектиран канал кл.22 е 42.10m и кл.18 е 68.00m. Отводняването
на разглежданият участък на ул. „Йордан Радичков“ ще се осъществи посредством нови
улични оттоци заустващи се в съществуващия и новопроектирания канал.
В обхвата на разглеждания обект има изградено улично осветление, монтирано на
стоманотръбни стълбове за улично осветление, което се засяга частично от новото пътно
комуникационно решение. Мрежата на съществуващото улично осветление е изпълнена
въздушно с усукан проводник. Изграждането на новото пътно комуникационно решение
налага реконструкция на съществуващото улично осветление. Предвиден е монтаж на 5 бр.
нови стълбове
Съществуващите телекомуникационни кабели изтеглени в тръбни мрежи ще се укрепят в
бетонов кожух.
В обхвата на разглеждания обект попадат електрически съоръжения, които се засягат и
подлежат на реконструкция съгласно указанията на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД.
На изместване подлежи и стоманотръбен стълб с монтирано на него електромерно табло с
един трифазен електромер. Всички кабели, които се засягат от новото пътно –
комуникационно решение ще се изместят чрез полагане на нови кабели в новоизградената
тръбна мрежа. Засягащата се съществуваща телекомуникационна мрежа, изградена от PVC
тръби, както и кабелна телекомуникационна шахта ще бъдат реконструирани
В обхвата на обекта са заснети 3 бр. дървета - 1бр. едролистна липа, 1 бр. американски ясен
и 1 бр. бяла акация, като от тях се запазва само едролистната липа. Дърветата, указани за
премахване ще се компенсират в размер 1:3, като се предвиждат 6 бр. новозасадени дървета.
Зелените площи се ограждат с парков бордюр 8/16/50 сm. Затревяването ще се извърши при
нивелиран и насипан с 20 сm хумусен слой терен.
За контакти: инж. Катя Симеонова – главен експерт в дирекция „Изграждане и ремонт на
уличната мрежа” – СО; тел. 02/802 89 85
Писмени становища и мнения се приемат в район „Лозенец” (гр. София, бул. „Васил
Левски” № 2)
и РИОСВ (гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10)

