
 

 

О Б Я В А 
 

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.) 

 

Община Чавдар 

 

с. Чавдар, община Чавдар, обл. Софийска, ул. „Христо Ботев” 9 

 

СЪОБЩАВА 

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:  

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪБИРАТЕЛНИ КОЛЕКТОРИ В ОБЩИНА ЧАВДАР” -  с. 

Чавдар, обл. Софийска.   
 

 

 

Инвестиционното предложение предвижда  проектиране на събирателни колектори  по 

улици  в община Чавдар , област Софийска . По действуващия застроителен , 

регулационен и кадастрален план на с. Чавдар , обл. Софийска предложението попада  в 

обособена жилищна  устройствена  зона. Целта  на възложителя  е  опазване на околната 

среда и подобряване инфраструктурата и екологичното състояние  на с. Чавдар  , която е 

приоритет за развитието на общината. Приоритетите залегнали в общинския план за 

развитие  на община Чавдар са: 

- Формиране на качествена жизнена среда в община Чавдар; 

- Подобряване и поддържане на високо качество на водите в общината; 

- Проектиране и изграждане на инженерна инфраструктура – пътища, 

водоснабдяване , канализация и ел. кабели; 

- Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води; 

Техническият проект за главни събирателни колектори  е изработен въз основа на 

определени и приети трасета от Експертен съвет на община Чавдар.Същите са  

разположени изцяло окололо река Селска, с обхват събиращи всички отпадни води от 

селото. 

Инвестиционното намерение попада в регулационните граници на с. Чавдар , област 

Софийска. 

 

/ наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

 



 

 

За контакти : инж.Петър Манчев – гл.експерт «ИПЕП и Е» в община 

Чавдар, тел. 0884 688519 

/лице, адрес, телефон/ 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, 

бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org 

 

 

Приложение: 

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


