Информация
за инвестиционно предложение: „Изграждане на велосипедно трасе на територията на
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД”

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на велосипедно трасе, с цел
насърчаване използването на съвременен екологично чист велосипеден транспорт за част от
персонала на Дружеството, който да бъде безопасен и удобен за всички участници в
движението.
Велосипедното трасе ще се ситуира в дясната част на съществуващия ведомствен път
от гр. Козлодуй до АЕЦ „Козлодуй”, в участъка от газостанция „Елена” до кръстовището
срещу административната сграда на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
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:
Основният процес е изграждане на еднопосочна велосипедна лента изцяло с дължина
3916м и с широчина 1.5м върху платното за движение в най-дясната част на съществуващия
ведомствен път. За сигурност между велосипедистите и автомобилното движение се
предвижда маркировка с шумна релефна жълта маркировка тип термопластик и върху нея
поставени алуминиеви кабъри тип „котешки очи” със светлоотразители от две страни,
разположени на разстояние един от друг 10м. Маркировката от другата страна на
велосипедната лента се предвижда да бъде обозначена с термопластична жълта боя. Боята за
новата ос на пътя ще бъде бяла маркировъчна тип термопластик. Всичката маркировка се
предвижда да бъде термопластик със светлоотразителни перли за по-добра видимост в
тъмните часове на денонощието. Трасето ще има непрекъснатост на всички участъци на
велосипедната лента, само при приминаване в зоните на кръстовища маркировката ще се
прикъсва, но няма да спира.

Инвестиционното предложение не води до промяна на съществуващата пътна
инфраструктура, а само до промяна на оста на ведомствения път.
Няма да се ползва взрив.
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 одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на
специален закон:
Строежът е в съответствие с одобрения Подробен устройствен план на площадката на
АЕЦ „Козлодуй”, влязъл в сила на 30.01.2019 г. и подлежи на съгласувателен и разрешителен
режим съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Одобряващият орган е Министерство на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ).
4. Местоположение:
Велосипедното трасе се ситуира в дясната част на ведомствения път от гр. Козлодуй до
„АЕЦ Козлодуй”, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно Нотариален акт
№77/28.02.2012г. и Акт № 152/22.03.2001г. за държавна собственост (частна).
Не се засягат защитени територии и територии за опазване на обектите на културното
наследство.
Инвестиционното предложение не води до промяна на съществуващата пътна
инфраструктура.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
- Строителни

материали

–

бетон,

стоманени

конструкции,

маркировъчна

боя,

светлоотразително фолио, светлоотразяващи кабъри и др.
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни
и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
В процеса на работа не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се
осъществява или е възможен контакт с води.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
По време на строителството се очаква образуването на емисии на вредни вещества от
строителна, пътно-транспортна техники и при нанасяне на термопластичната боя.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Отпадъци от строителни дейности в периода на изграждане – смесени строителни
отпадъци.
Третирането и транспортирането на отпадъците от строителните дейности ще се
извършва от Изпълнителя на строежа въз основа на писмен договор с Възложителя в
съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и плана за управление на
отпадъците по чл. 11, ал. 1 от ЗУО (ако се изисква съгласно действащата наредба) и
вътрешните документи на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
9. Отпадъчни води:
Инвестиционното предложение не води до генериране на допълнителни количества
отпадъчни води.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
При изпълнение на дейностите ще бъде използвана термопластична боя. Не се
предвижда работа и съхраняване на опасни химически вещества след реализиране на ИП.

