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ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА РИОСВ – СОФИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 

 

от ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 

гр. Етрополе, п.к. 2180, област Софийска, пл. „Девети Септември“ № 1, ЕИК: 000776259 

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 

 

Пълен пощенски адрес: гр. Етрополе, п.к. 2180, област Софийска, пл. „Девети Септември“ № 1; 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0720/68222, 0720/65011, obstina@etropolebg.com; 

Кмет на община Етрополе: г-н Димитър Димитров; 

Лице за контакти: инж. Стефан Борисов – Зам.-кмет, тел: 0884 331 590; 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 

има следното инвестиционно предложение: „Бетонен резервоар за вода с обем 100 кубически 

метра, с местоположение: ПИ 223006, землище на с. Брусен, община Етрополе, област 

София“. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението. 

 

Настоящото инвестиционно предложение е разработено във връзка с кандидатстване на 

Община Етрополе по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 

„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020г. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на бетонен резервоар 

за вода с обем 100 кубически метра в ПИ 223006, землището на с. Брусен, община 

Етрополе, област София. 

 

(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 
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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:  

 

Обектът представлява бетонен резервоар за вода (за противопожарни нужди), който има 

формата на правилен паралелепипед и е със следните параметри: 

- застроена площ от 78.39 м2 (11.70м / 6.70м, средна дълбочина на резервоара h=1.5м), от 

които полезния обем за вода е до 100 м3. 

Основните конструктивни елементи на бетоновия резервоар са подпорните стени и дъното. 

Стените са оразмерени за три състояния на натоварване: 1) воден натиск без външна 

засипка /случай при пробно пълнене на басейна с оглед установяване на евентуални 

течове/; 2) засипани стени при празен басейн и 3) пълен засипан басейн. 

Предвидени са: 

1. Бетон за подложен бетон с дебелина 10 см – клас В-10; 

2. Бетон за стени и дъно на резервоара с клас на якост на натиск В-15 с Rb=8.5 MPa, клас 

по мразоустойчивост F50 и клас по водонепроницаемост W0.2; 

3. Армировъчните стоманени класове AI – Ø с Rs = 225 MPa и AIII - № с Rs = 375 Mpa; 

4. Над отворите в стените се залага подсилваща армировка – 4 бр. N 12x100 см.  

Особеностите по изпълнението на конструктивните елементи на съоръжението са дадени в 

графичната част към становището, детайлите и забележките към него. 

Основите са оразмерени за чакълеста почва с условно изчислително натоварване 2.2 кг/см2, 

установена при проучването на място. Изкопът за бетоновия резервоар ще се изпълнява в 

сухо време и да не престоява. При наличие на подпочвена вода - нивото ѝ ще се свали под 

нивото на дъното на резервоара чрез околовръстен дренаж.     

Обратното засипване ще се изпълни от почва без органични примеси. Подравнителният 

насип около басейна, както и оформянето на площадката за обслужване ще се изпълни на 

пластове с максимална дебелина от 25 см, уплътнявани старателно с трамбовка, до 

достигане на проектната кота и носимоспособност. 

Дъното на бетоновия резервоар е проектирано с наклон 2 % към изпускателя на 

съоръжението. Изпускателя ще се изпълни от стоманени тръби със спирателен кран Ø2", 

който е препоръчително да се заключва от обслужващите го. Източването ще се извършва 

контролирано и под наблюдение, като е добре веднъж годишно през пролетта резервоара да 

се почиства.  

Около резервоара е предвидена ограда с височина 1.50 м от метални тръби и телена мрежа 

за предотвратяване на бедствени ситуации и нерегламентиран достъп. От към площадката 

за обслужване ще се обособи двойна врата с широчина 3.00 м, която ще се заключва с 

катинар. 

При изпълнението на строителството и осъществяването на строителните процеси ще се 

спазват изискванията на правилника по безопасност на труда при строителните и монтажни 

работи. 

 

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 
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одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

 

Инвестиционното предложение е свързано с кандидатстване на Община Етрополе по 

Процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети 

по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 

„Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ 

от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. За реализирането му е 

необходимо издаване на становище от Главния архитект на Община Етрополе. 

Инвестиционното намерение е съгласувано с Областна дирекция „Земеделие“. 

 

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) 

 

Изграждането на бетонния резервоар за вода ще се изпълни в ПИ 223006, землището на с. 

Брусен, община Етрополе, област София. За него е извършено геодезическо заснемане, 

приложено към настоящото инвестиционно предложение. 

Терена на инвестиционното предложение не засяга и не е разположен в близост до 

защитени територии, предмет на националната екологична мрежа Натура 2000. Най-близко 

разположените зони са BG0001043 – Етрополе – Байлово и BG0001493 – Централен Балкан 

Буфер. 

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично 

въздействие и не се предвижда изграждане на нова или изменение на съществуваща пътна 

инфраструктура. 

 

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 от повърхностни води, и/или 

подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от 

изграждане на нови) 

 

По време на реализацията на инвестиционното намерение ще се използват следните 

природни ресурси: 

- Пясък и инертни строителни материали; 

- Дизелово гориво за моторните превозни средства и специализираната техника. 

След въвеждането на обекта в експлоатация ще се използват следните природни ресурси: 

вода – за пълнене на резервоара, като пълненето ще се извършва от цистерна и не се налага 

ползването на воден обект. 
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Използваното количество вода ще бъде определяно според противопожарните нужди. За 

първоначалното запълване на резервоара ще бъдат необходими 100 м.куб. вода. 

 

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

 

Инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на организирани емисии на 

вредни вещества във въздуха. 

 

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

 

По време на строителството на обекта са очаква да се образуват предимно строителни 

отпадъци. Класификацията на отпадъците е извършена съгласно Наредба № 2 от 

23.07.2014г., както следва: 

Смесени отпадъци от строителни материали 

 код     - 17.09.04 

 свойства   - неопасни 

 начин на третиране - събиране и извозване на опре- 

делено от общинските органи място 

При експлоатацията на обекта няма да се образуват отпадъци. 

 

8. 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.) 

 

Не се предвижда изпускане на отпадъчни води. 

 

9. 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) 

 

Не се предвижда използване на опасни химични вещества на площадката. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда 

на глава шеста ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 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 ЗООС) 

поради следните основания (мотиви):……………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 

район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията 

на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. 

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, актуална скица на имота и др. в подходящ 

мащаб. 

4. Електронен носител – 1 бр. 

 

 

 

Дата: 13.06.2018 г.                                      Уведомител: /п/ 

         инж. Стефан Борисов, Зам.-кмет 

(име, длъжност, подпис) 


