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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.)

............

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение
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За контакти
/лице, адрес, телефон/

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

mailto:riosv@riew-sofia.org
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УВЕДОМЛЕНИЕ

о т  ......................................................
/име на възложителя -  физическо лице/наименование на юридическото лице/

g  £ * -9, £.£ & S ' & г.Г '
/седалище на юридическото лице 

/Булстат/ /Данъчен номер/

Пълен пощенски адped.. Л#...........J 'c /n jz  / 6 0 S ', М , # л С

Телефон, факс,

Управител/директор на фирмата-възложител...^.....^^.........™.;.™.?.2.?.....^™2^ ' ^

U?-e&Лице за контакти /име, телефон/.

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/ 2003г., 

изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

........ ............................................. .»

PfJ,¥eznt/  # J ) l /X V - fY Q  itg  
Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, 

предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно 

проявения обществен интерес към него.

Прилагам:

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

2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на 

Вашата община/район/кметство.
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ИНФОРМАЦИЯ 
по чл.4, ал.З от Наредбата за ОВОС

1. „Поларис Билдинг Инвест”ЕООД, ЕИК 202271408 
гр.София, бул.”М.Скобелев”59, вх.Г, ет.2, ап.среден 
тел. 02/9522206, 0899 151 455
2. Предстои издаване на разрешение за строеж за изграждане на УЛИЧЕН 
ТОПЛОПРОВОД 2Ф89/160 по ул.Благородна сградно отконение и 
абонатна станция на жилищна сграда, в УПИ ХП-840,кв.22, м.Гео Милев -  
Подуене -  Редута, ул.Благородна № 9,СО, р-н Слатина, София.

Новият топлопровод ще се изгради с предварително изолирани 
тръби с диаметър ф89/160 и отклонението за сградата с диаметър 
ф60,3/125.

Полагането на тръбите 2ф89/160 и 2ф60,3/125 ще се изпълни 
безканално, в предварителен изкоп върху положена трамбована пясъчна 
възглавница.
Началото на проекта започва от точка 1 на съществуващ топлопровод с 
диаметър ф 108/4 положен в бетонов канал 120/60 , разположен по 
ул.’’Манастирска”.

При изпълнение на СМР въздействието върху почвата е локализирано в 
района на строителната площадка.

Трасето на новопроектирания топлопровод е съобразено с данните за 
наличните комуникации. Полагането на топлопровода ще се изпълни 
безканално в предварителен изкоп върху предварително положен и 
трамбован пясък. След монтажа на предварително изолираните тръби 
положени съгласно инструкцията за монтаж и технологичните изисквания, 
тръбите се засипват с пясък и се изпълнява обратната засипка.

Новопроектираният топлопровод 2089/160 и 2060,3/125 до сградата 
ще се изпълни с предварително изолирани с пенополиуретан по БДС EN 
10216-2-2003 от стомана Р235 GH по БДС EN 10083-2-2006.

В частта на топлопровода преминаващ в абонатната станция и канала 
тръбите са стоманени безшевни с диаметър 0  60,3x4 и 0  89x4 по БДС EN 
10216-2-2003 от Р235 GH по БДС EN 10083-2-1999. Изолацията да се 
изпълни с тубос от минерална вата с дебелина 5 = 50 мм и 5 = 80 мм.

Спирателната арматура представлява сферични кранове стоманени и 
се доставят за температура на флуида Т=150°С и налягане Ру =2,5 МРа 
съответстваща на БДС EN 488. Свързването на арматурата към 
тръбопроводите става чрез заварка. Предвидената арматура е за ръчно 
задвижване.

При изработване на проекта са взети впредвид изискванията за 
безопасност на труда и противопожарна охрана, съгласно нормативните



документи за този вид обекти. По време на строителството да се спазват 
всички изисквания по техника на безопасност, което е основно задължение 
на строителната организация.

Настоящият топлопровод е от IV категория (съгласно чл. 21 т. 4.).

Оценка на комплексното въздействие на проектирания обект 
върху околната среда

Топлопровода е предназначен да пренесе гореща вода към консуматорите. 
Той не отделя суровини, които могат да бъдат използвани, не отделя прах, 
вредности и газове, замърсяващи околната среда и въздуха.
При топлопреносната мрежа няма шум, вибрации, полета с лъчение.

Решения и мероприятия за опазване на атмосферния въздух

Топлопреносителят (гореща вода) се пренася от топлоизточника към 
консуматорите в топлоизолирани стоманени тръби (топлопроводи). 
Топлопреносната мрежа не изхвърля в атмосферата никакви газове, прах и 
други вредности. По тази причина не се налага проектиране на система за 
газо и прахо -  пречистване.

Решения и мероприятия за опазване на водните ресурси

В топлопроводите циркулира оборотна вода, която се подготвя и загрява в 
топлоизточника.
Необходимото количество за допълване на топломагистралата е химически 
очистена и деаерирана вода която се осигурява от толоизточника. 
Отпадъчните води, които могат да се появят при топлопреносната мрежа 
са от течове условно чисти води и не се налага тяхното допълнително 
очистване.
При нормална работа на магистралата не следва да има течове. Течове 
евентуално биха могли да се получат от:

-  Недобре уплътнени арматура и компенсатори.
-  Недобре изпълнена хидроизолация на стоманобетоновите канали и 

камери в следствие на което може да се просмукнат в канала 
почвени води.

-  От аварии в тръбите.

-  От промивки при профилактични прегледи и ремонти.
Тази вода се отвежда в канализацията.
Заустването на канализацията става чрез сифон и възвратна клапа, която не 
позволява запълването на камерата с обратна вода от канализацията.



Отводняването на камерите на топлопровода става по отделен проект.

Решения за опазване на възпроизводството на почвата

Топлопровода се изгражда по улица и не минава през обработваеми 
земи.
Отводнителната система се зауства в канализацията и не замърсява 
почвата.
В процеса на извършване на строително-монтажни работи на обекта няма 
растителности зелените площи. По време на строителството земната маса 
от изкопните работи се извозва и депонира на определени места.
След извършване на строителството на топлопровода задължително се 
възстановяват засегнатите от строителство улични платна и тротоари.

Решения за опазване на флората и фауната

Трасето на топлопровода не засяга дървесни и други растителни видове. 
Няма зелени площи на обекта.

Решения за опазване на околната среда от шум и други 
излъчвания

Топлопреносната мрежа не създава шум и няма полета с лъчение.

Изводи и препоръки

От направените оценки за обекта се вижда, че топлопреносната мрежа е 
екологически чист обект. Тя не отделя вредности, газове, прах и други 
замърсители на околната среда.
Профилактичните и основни ремонти, пускането на обекта да се извършва 
по програма със спазване на всички мерки по опазване на околната среда 
от евентуално аварийно замърсяване.
3. Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план 
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното 
предложение.
4. Местоположение на площадката -УПИ XII-840, кв.22, м.Гео Милев -  
Подуене -  Редута, ул. Благородна № 9, СО, р-н Слатина, София.
Няма засягане на защитени територии и територии за опазване на 
обектите на културното наследство.
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