
 

 

 
 
 

ОБЯВА 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 

Днес, 

04.02.2022г. 

              На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка за въздействието върху околната среда – Наредба за ОВОС (Приета с ПМС №59 
от 07.03.2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.)  
 

ОБЩИНА ПОПОВО, 

     Ви уведомява че има следното инвестиционно намерение:   

„Рехабилитация – реконструкция на уличните платна с цел подобряване 

и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на 33 улици на 

територията на гр. Попово и населени места от общината“ 

 

СПИСЪК НА УЛИЦИ ЗА РЕМОНТ В ГР. ПОПОВО И КВАРТАЛИТЕ СЕЯЧИ И 

НЕВСКИ 

1. Рехабилитация на ул. „Цар Крум“ гр. Попово от ул. „България“ до паркинг община 
Попово и паркинг 
2. Рехабилитация на ул. „Д. Благоев“ гр. Попово от ул. „29-ти юни“ до ул. „Ковачевска“ 
3. Рехабилитация на ул. „Ал. Константинов“ гр. Попово от ул. "Ястребино“ до ул. 
"Михаил Маджаров“ и ул. "Ястребино“ гр. Попово от ул. "Симеон Велики" до ул. "Ал. 
Константинов“ 
4. Рехабилитация на ул. „Бузлуджа“ гр. Попово от ул. „Михаил Маджаров" до ул.  
"Въстаническа“ 
5. Рехабилитация на ул. „Възраждане“ гр. Попово от ул. „Болнична“ до ул. „М. 
Николов“ 
6. Рехабилитация на ул. „Гаговска“ гр. Попово от ул. „Зараевска“ до ул. „Дряновска“ 
7. Рехабилитация на ул. „Есперанто“ гр. Попово от ул. „Ст. Костов“ до ул. "Болнична" 
8. Рехабилитация на ул. „Керамик“ гр. Попово от ул. „България“ до ЖК "Младост“ 
9. Рехабилитация на ул. „Оборище“ гр. Попово от ул. „България“ до ул. „Дряновска“ 
10. Рехабилитация на ул. „Отец Паисий“ гр. Попово от ул. „Дряновска“ до ул. 
"Възраждане" 
11. Рехабилитация на ул. „Тракия“ гр. Попово от ул. „Михаил Маджаров“ до ул. „П. 
Хитов“ 
12. Рехабилитация на ул. „Фотинова“  гр. Попово от ул. „Бенковска“ до ул. "П. Хитов" 
13. Рехабилитация на ул. „Васил Левски“  гр. Попово от ул. „Цар Освободител“ до ул. 
"Арбанашка" и ул. "Арбанашка" от ул. „Васил Левски“ до ул. "Дряновска“ 
 



 

 

14. Рехабилитация на ул. „Зора“, кв. Невски, гр. Попово 
15. Рехабилитация на ул. „Христо Недялков“, кв. Невски, гр. Попово 
16. Рехабилитация на ул. „Радецки“, кв. Невски, гр. Попово 
17. Рехабилитация на ул. „Баба Тонка“, кв. Невски, гр. Попово 
 

18. Рехабилитация на ул. „Гиню Георгиев“, кв. Сеячи, гр. Попово 
19. Рехабилитация на ул. „Деню Минев“, кв. Сеячи, гр. Попово 
20. Рехабилитация на ул. „Светленска“, кв. Сеячи, гр. Попово 
21. Рехабилитация на ул. „Добрич“, кв. Сеячи, гр. Попово 

 

СПИСЪК НА УЛИЦИ ЗА РЕМОНТ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА  

ПОПОВО   

 

1. Рехабилитация на ул. „Витоша“ в Горна Махала, с. Долна Кабда, община Попово 
2. Рехабилитация на ул. "Михаил Томов", с. Априлово, община Попово от ул. "Н. Й 
.Вапцаров" до ул. "Юри Гагарин" и ул. "Адолф Попов" с. Априлово, община Попово от 
ул. "Емил Попов" до ул. "Н. Й. Вапцаров" 
3. Рехабилитация на  ул. "Вихрен", с. Ломци, община Попово – от ул. "Стойчо 
Георгиев" до края на регулацията в с. Ломци, община Попово 
4. Рехабилитация на централен площад - с. Звезда, община Попово 
5. Рехабилитация на ул. "Първи май", с. Ковачевец, община Попово от ул. "Г. 
Димитров" до ул. "Велчо Чернев" и ул. "Велчо Чернев" с. Ковачевец, община Попово 
от ул. "Г. Димитров" до гробищен парк 
6. Рехабилитация на ул. "Пеньо Йорданов", с. Бракница, община Попово от ул. "Първи 
май" до ул. "Н. Й. Вапцаров" и ул. "Първи май", с. Бракница, община Попово от ул. 
"Пеньо Йорданов" до ул. "Н. Й. Вапцаров 
7. Рехабилитация на ул. Марин Друмев", с. Кардам, община Попово от ул. "Хр. Ботев" 
до Кметство Кардам 
8. Рехабилитация на ул. "Ал. Константинов", с. Паламарца, община Попово – от ул. "Г. 
С. Раковски" до ул. "В. Левски" и ул. "В. Левски" с. Паламарца, община Попово – от ул. 
"Ал. Константинов" до ул. "Г. С. Раковски" 
9. Рехабилитация на  ул. "Петко Станев", с. Еленово, община Попово от ул. "Георги 
Димитров" до края на регулацията 
10. Рехабилитация на  ул. "Иван Маринов", с. Тръстика, община Попово – от ул. "Хр. 
Ботев" до края на регулацията 
11. Рехабилитация на ул. "Партизанска" от път ІІІ - 202 до ул. "1-ви май", с. Гагово, 
община Попово  
12: Рехабилитация на ул. "Първоармейска", с. Водица, община Попово от ул. "Д. 
Данов" до края на регулацията 
             

 

      

 
Писмени становища и възражения относно инвестиционното предложение 

ще се приемат в  деловодството на Община Попово в 14 дневен срок от датата на 

поместване на обявата.  

 

 


