Изх. № РД 08-01-1050/26.07.2019 г.
На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА
Инвестиционно предложение за: „Основен ремонт – цялостно преасфалтиране на ул. мрежа на
пл. Освобождение, между ОК 82-187-187а-84а-85-74-75-76-77 и част от ул. Бригадирска от ОК
81 до ОК 82, гр. Вълчи дол, община Вълчи дол”
Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е да се реновира изцяло
околното пространство с обща площ ~ 3500 м2.
Проектът предвижда:
1. Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване и
натоварване на транспорт;
2. Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина;
3. Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина;
4. Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер) за профилиране и
изравняване на пластове с различна дебелина;
5. Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива
дебелина;
6. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина след
уплътняването 4 см.;
7. Доставка и монтаж на самонивелиращи капаци за ревизионни шахти.
Инвестиционното предложение е ново, не е включено в Приложение № 1 и в Приложение № 2 към
ЗООС.
Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или
друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта, ще се реализира в границите на
урбанизираната територия на гр. Вълчи дол.
С осъществяване на инвестиционното намерение няма да се променя съществуващата пътна
инфраструктура в гр. Вълчи дол. Няма да се изгражда допълнителна инфраструктура като пътища,
улици, газопровод, електропровод и др.
Няма да се използват взривни вещества.
Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и защитени зони, няма трансгранично
въздействие.
По време на строителството използваните природни ресурси ще бъдат строителни материали и
вода.
По време на строителството и експлоатацията не се очаква генериране на опасни за околната среда,
за населението и животинския свят отпадъци. Не се предвижда да се генерират отпадъчни води.

