ОБЯВА
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ви
уведомяваме, че Община Мирково има намерение да реализира
инвестиционен проект “Рехабилитация на общински път SFO 1431 /I-6
Долно Камарци – Пирдоп/, находящ се в ПИ 000504, 000505, 000561, 059048
от землището на с. Мирково, община Мирково”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ОБЩИНСКИ ПЪТ SFO 1431 /I-6 ДОЛНО КАМАРЦИ – ПИРДОП/, НАХОДЯЩ
СЕ В ПИ 000504, 000505, 000561, 059048 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРКОВО,
ОБЩИНА МИРКОВО” ПО ЧЛ. 4, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС
1. Данни за възложителя
Възложител:
Община Мирково
БУЛСТАТ:
000777248
Адрес:
с. Мирково, община Мирково, област Софийска,
ул. „Александър Стамболийски” № 35
Представител: Цветанка Петкова Йотина – Кмет на Община Мирково
Пощенски код: 2086
Телефон:
07182 / 22 86
Факс:
07182 / 2550
e-mail:
ob6tinamirkovo@mail.bg
2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси,
капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на
производствената дейност, 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;

Съществуващата настилка е предвидено да бъде пренаслана с 4
см плътен асфалтобетон тип А0 с минимална степен на уплътняване
97%, като стремежа е тези 4 см да бъдат върху съществуващата
настилка, т. е. да се повиши носимоспособноста на настилката. От друга
страна стремежа е да се осигурят минимални напречни наклони от
2.50%, както и тези наклони да бъдат съобразени с хоризонталните
криви, т.е. в зоната на кривите на бъдат едностранни ориентирани
спрямо хоризонталната крива.
Ситуационното и нивелетно решение на етапа отговарят на
Vпр=40км/ч. С технически елементи и параметри по „Норми за
проектиране на пътища“, съответстващи на определената проектна
скорост.
За габарит отговарящ на нормите за проектиране на пътищата, за
пътища IV клас е приет Г8 или 2 ленти за движение по 2 х 2.75 метра,
водещи ивици от по 0.25 и два банкета от по 1.00 метра. По цялата
дължина на пътя е осигурен този габарит.
Съгласно чертежите на обекта трябва да се извърши фрезоване.
След което да се извърши пълнеж от неплътна асфалтобетонова смес
/биндер/ тип 0/16 за профилиране и изравняване на пластове с
различна дебелина и ширина, съгласно чертежите, както и е предвидено
да се изкърпи съществуващата асфалтобетонова настилка, също с
неплътна асфалтобетонова смес /биндер/ тип 0/16. След което трябва
да се положи плътен асфалтобетон тип А0 с дебелина 4 см. и минимално
ниво на уплътнение, съгласно техническите спецификации.
По цялата дължина на участъка е предвидено да се почистят
банкетите , като се отнеме мин 10 см от тях. В последствие същите
трябва да се насипят с материал минимум 20 см в съоветствие на нивата
указани на чертежите. Водещите ивици се разрушават, като се изкопават
минимум 50 см. ширина.Уплътнява се основата, насипва се подходящ
материал до необходимата кота, след което се полага бодещата ивица с
подложния бетон.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг
план дейности в обхвата на въздействие на обекта на
инвестиционното предложение;
Регулационен план на с. Мирково.
4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал,
поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984),
собственост, близост до или засягане на защитени територии и
територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано
трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на
съществуваща пътна инфраструктура;

Местоположение: ПИ 000504, 000505, 000561, 059048 от землището на с.
Мирково, община Мирково, ЕКАТТЕ 48324
Обектът не в близост до и не засяга защитени територии, и територии
за опазване обектите на културното наследство, не се очаква
трансгранично въздействие. При реализацията на проекта няма да има
изграждане на нова пътна инфраструктура.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на
строителството и експлоатацията, 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 строителството ще бъдат използвани строителни
материали със съответните сертификати.
6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното
третиране.
По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци,
като начина на третиране и местата за депониране ще бъдат
определени след одобряване на проекта, съгласно дейставщата
нормативна уредба.
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени),
предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно
съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена
яма или друго, сезонност и др.
Отпадъчните води по време на строителството ще бъдат от
използване на вода за битови нужди.
Отводняването на обекта ще се осъществява от съществуващите
канавки и водостоци.

Повече информация може да получите от служителите в
Общинска администрация – Мирково.
Писмени становища и мнения се приемат в деловодството на
Община Мирково.

