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ДО 

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ 

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ №136, ет.10 

ГР. СОФИЯ 

Приложение № 4 

към чл. 8а, ал. 1 

 

И С К А Н Е 

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ  

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) 
(в съответствие с изискванията на чл. 8а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми) 

 

             УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,  

Моля, да ми бъде издадено решение по преценяване необходимостта от 

извършване на екологична оценка на:  

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПРЗ) ЗА 

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 61248.1.136, М. „БЕГОВА ЛИВАДА“ И 

61248.14.2, М. „ЮРТО“, С. РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

За ПУП-ПРЗ е определено, че подлежи на процедура по преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка с писмо на РИОСВ-София с 

изх.№ 13650-7569/24.11.2020 г.  

I. Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредба 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми: 

1. Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон 

трето лице): 

Име: „ПС ГРУП“ АД, ЕИК: 102 138 691 

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 9А, ет. 5, ап. 10 

Тел/факс/е-mail: +359 56 851 851; pirgosrd@pirgos.com 

Лице за връзка: Димитър Сотиров 

Тел.: , e-mail: +359899 91 40 40; d.sotirov@multi-ecoconsult.com 

2. Обща информация за предложения ПУП-ПРЗ: 

 

a). Основание за изготвяне на ПУП-ПРЗ – нормативен или административен 

акт 

ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м. „Бегова ливада“ и 

61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин се изготвя във връзка с 
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инвестиционното предложение на Възложителя – „ПС ГРУП“ АД за „Изграждане на 

балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично 

лечение с минерална вода“ на територията на двата имота.  

Имотите са собственост на Възложителя съгласно Договор за покупко-продажба на 

недвижим имот от 21.07.2020 г. между Община Елин Пелин и „ПС ГРУП“ АД (копие на 

Договора е приложено към настоящото Искане). 

И двата имота са с трайно предназначение на територията: Земеделска (съгласно 

Скици на имотите, копия на които са приложени към настоящото Искане), във връзка с 

което предвид изискванията на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за 

устройство на територията, за реализацията на инвестиционното предложение на 

Възложителя е необходимо провеждане на процедура по промяна на предназначението на 

земята от земеделска в урбанизирана. Процедурата е свързана с разработване на ПУП-ПРЗ, 

който е предмет на настоящото Искане за преценяване на необходимостта от извършване 

на екологична оценка (ЕО).  

ПУП-ПРЗ се изготвя въз основа на Задание, разработено в съответствие с 

изискванията на чл. 125, ал.1 от Закона за устройство на територията. 

б). Период на действие и етапи на изпълнение на ПУП-ПРЗ 

Съгласно действащата нормативна уредба по устройство на територията няма 

ограничение за периода на действие на ПУП-ПРЗ.  

Изпълнението на ПУП-ПРЗ е едноетапно – след одобряването на плана и 

получаване на необходимите разрешителни, в т.ч. разрешение за строеж, Възложителят 

ще пристъпи към изграждането на обекта и въвеждането му в експлоатация.  

в). Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, 

областен, общински, за по-малки територии), с посочване на съответните 

области и общини 

Териториалният обхват на ПУП-ПРЗ се отнася единствено за имоти 61248.1.136, м. 

„Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, намиращи се в землището на с. Равно поле, 

Община Елин Пелин, или ПУП-ПРЗ е „за по-малки територии“.  

1). ПИ с идентификатор 61248.1.136 – с площ 6 020 m2, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване (НТП): неизползвана нива (угар, 

орница), категория на земята: 4 (съгласно Скица за поземлен имот № 15-658363-

23.07.2020 г.). 

Границите и съседите на имота са както следва:  

ПИ № 61248.1.136 се намира на изток от регулационна граница на с. Равно поле: 

 на северозапад граничи с ПИ № 61248.1.373 – частна собственост, 

урбанизирана територия, НТП: за друг вид застрояване; 

 на югозапад граничи с ПИ № 61248.888.9901 – територия в съсобственост, 

урбанизирана, представляваща регулационната част на с. Равно поле; 

 на юг граничи с ПИ № 61248.56.603 – общинска частна собственост, 

територия за транспорта, НТП: местен път (ул. „Преслав“ до моста на р. 

Лесновска), на юг от който е разположен имот № 61248.14.2; 
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 на изток граничи с ПИ № 61248.29.483 – държавна публична собственост, 

територия заета от води и водни обекти, НТП: за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение (брега на р. Лесновска). На изток от реката 

е разположен Голф клуб „Св. София“ 

  

2). ПИ с идентификатор 61248.14.2 – с площ 70 385 m2, трайно предназначение на 

територията: земеделска, НТП: ливада, категория на земята: 8 (съгласно Скица за поземлен 

имот № 15-658371-23.07.2020 г.). 

Границите и съседите на имота са както следва:  

ПИ № 61248.14.2 се намира на изток от регулационна граница на с. Равно поле: 

 на север граничи с ПИ № 61248.56.603 – общинска частна собственост, 

територия за транспорта, НТП: местен път (ул. „Преслав“ до моста на р. 

Лесновска), на север от който е разположен имот № 61248.1.136; 

 северозападния край на имота граничи с ПИ № 61248.14.5 – общинска 

частна собственост, земеделска територия с НТП: друг вид земеделска земя; 

 на запад граничи с ПИ № 61248.14.100 – общинска частна собственост, 

земеделска територия, НТП: ливада – към момента се използва като 

пешеходна алея. На запад от нея е регулационната граница на с. Равно поле; 

 югозападния край на имота граничи с ПИ № 61248.15.315 – общинска 

публична собственост, земеделска територия, НТП: за селскостопански, 

горски, ведомствен път; 

 на юг граничи с ПИ № 61248.14.327 – общинска публична собственост, 

земеделска територия, НТП: за селскостопански, горски ведомствен път 

(ул. „Лилия“). На юг от улицата са разположени земеделски имоти – ниви; 

 на изток граничи с: 

o  ПИ № 61248.59.463 – държавна публична собственост, територия, 

заета от води и водни обекти, НТП: за водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение (брега на р. Лесновска). На изток от 

реката е разположен Голф клуб „Св. София“; 

o ПИ № 61248.89.453 – държавна публична собственост, територия 

заета от води и водни обекти, НТП: Отводнителен канал – каналът се 

влива в р. Лесновска. 

 

Местоположението на двата имота, както и на съседните имоти в района, е 

показано на извадка от Кадастралната карта (КК) на България на Фигура № 1:  
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Фигура № 1 Местоположение на ПИ № 61248.1.136 и ПИ № 61248.14.2, с. Равно поле, 

община Елин Пелин (КК на България) 

 

Съгласно Удостоверения за поливност № У-311/01.09.2020 г. (за ПИ 61248.1.136) и 

№ У-312/01.09.2020 г. (за ПИ 61248.14.2), имотите са неполивни. 

г). Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/ 

Имотите, предмет на ПУП-ПРЗ, не попадат в обхвата или в непосредствена близост 

до защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии.  

Най-близката защитена зона е BG0002004 „Долни Богров-Казичене“, отстояща на 

над 700 m западно от двата имота. Между имотите и защитената зона е с. Равно поле 

(Фигура № 2). 
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Фигура № 2 Местоположение на имотите, предмет на инвестиционното предложение, 

спрямо защитена зона BG0002004 „Долни Богров-Казичене“ 

 

Най-близко разположената защитена територия е Защитена местност „Блатата“, 

намираща се в землището на с. Долни Богров, Столична община, обявена със Заповед № 

1065/24.11.1993 г. на МОС (обн. ДВ, бр. 102/1993 г.), отстояща на около 5,6 km 

северозападно от имотите, предмет на ПУП-ПРЗ. 

Единствената защитена територия в границите на Община Елин Пелин е Защитена 

местност „Елешнишки манастир”, намираща се в землището на с. Елешница, обявена за 

Историческо място със Заповед № 3718/28.08.1975 г., прекатегоризирана като Защитена 

местност със Заповед РД-1053/18.08.2003 г. на МОСВ. Защитената местност е 

разположена на отстояние над 10 km североизточно от имотите на инвестиционното 

предложение.  

Значителното отстояние на най-близките защитена зона и защитени територии от 

имотите на ПУП-ПРЗ, при отчитане на предмета на ПУП-ПРЗ, не предполага каквито и да 

е въздействия върху тях. 

д). Основни цели на ПУП-ПРЗ 

Целта на ПУП-ПРЗ е промяна на предназначението на земята на двата имота и 

предвиждане на бъдещо застрояване съгласно инвестиционното предложение на 

Възложителя за развитие на хидротермален туризъм чрез изграждането на балнеологичен 

център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с 

минерална вода. 

За инвестиционното предложение Възложителят е получил Сертификат за 

инвестиция клас А (№ А-182/06.07.2020 г.) по смисъла на Закона за насърчаване на 

инвестициите (копие на Сертификата е приложено към настоящото Искане). 

Планът се състои от компоненти План за регулация и План за застрояване.  

План за регулация:  
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С Плана за регулация (ПУП-ПР) се урегулират в съответствие с действащите 

нормативи, като проектните улични и вътрешни регулационни линии да съвпадат във 

възможно най-голяма степен с кадастралните имотни граници. 

Новообразуваните УПИ ще се предвидят както следва: 

УПИ I136 – за обществено обслужване; 

УПИ I2 – за обществено обслужване. 

Проектното решение е съобразено с действащите нормативни изисквания за 

устройствено проектиране. 

В Приложение към настоящото Искане е представено мотивираното предложение 

за ПУП-ПР. 

План за застрояване: 

Съгласно Плана за застрояване (ПЗ) в рамките на имотите се пр свободно 

застрояване с височина на сградите на основното застрояване до 20,00м, разположено на 

отстояния до границите на имота в съответствие с действащата нормативна уредба. 

Предвиждат се следните устройствени параметри: 

 Плътност на застрояване < 40% 

 Кинт <0,8 

 Минимална озеленена площ >20%; 

 Височина на застрояване – до 20.00 m; 

 Вид на застрояването – свободно.  

 

В Приложение към настоящото Искане е представено мотивираното предложение 

за ПУП-ПЗ. 

Проектното решение е съобразено с действащите нормативни изисквания за 

устройствено проектиране, като за целите на настоящото Искане се предоставя 

информация, съобразно подробността на предвижданията, в която се разработват 

ПУП-ПРЗ:  

Основно застрояване и обекти:  

Основното застрояване е предвидено на отстояние минимум 3 m до западната 

регулационна линия и на минимум 5 m до другите улични и странични регулационни 

линии.  

В УПИ I2 се предвижда изграждането на здравно-оздравителен балнеологичен 

СПА център, хотел и паркинг зона.  

Застроената площ на балнеологичния център ще бъде около 14 782 m2, на 

хотелската част към него около 2 100 m2, а на техническите помещения около 1 290 m2. 

Площта на водното огледало на предвидените водни съоръжения ще бъде както следва:  

 Общо басейни 3 690 m2, от които 2 192 m2 вътрешни и 1 498 m2 външни; 

 Изкуствено езеро с площ 4 747 m2. 

 

Паркинг зоната в УПИ I2 се предвижда да бъде с капацитет около 950 автомобила.  

В северната третина на имота е организиран паркинг за 950 автомобила, от които 

120 ще бъдат предназначени за гостите на хотела. Освен това ще има малка зона за 

паркиране на персонал и посетители на офиси (включени в тези 950 автомобила). Входът 

за паркинга е на северния връх на имота от ул.”Преслав”, като се преминава през 
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автоматизирана бариера с чекиране, отчитащо времето на престой. Напускането на 

паркинга е от запад директно по ул. „Изгрев“ и с включване по ул.”Лилия”. За бързо 

напускане на паркинга при екстремни ситуации е предвиден допълнителен авариен изход 

от север към ул.”Преслав”. Също така поради близостта до София ще има автобуси, 

пътуващи в двете посоки тип ”Совалка”, движещи се през определени интервали.  

Транспортното захранване на комплекса е с контролиран вход разположен на 

югозападния ъгъл на имота от ул. ”Лилия”. От този вход е предвидена автомобилна рампа 

с която се слиза на сутеренното ниво на комплекса, от което е предвидено захранване към 

различните му функционални зони. 

 

В УПИ I136 се предвижда изграждането на част от паркинг зоната – с капацитет за 

около 250 автомобила, както и сграда-общежитие на 4-5 етажа за част от обслужващия 

персонал (80-100 души) със застроена площ от около 650 m2.  

Достъпът до новообразувания УПИ I136 се осигурява с действащата улична 

регулация от О.Т.26-26а, а до УПИ I2 от О.Т.26-26а, О.Т. 73-70-68. 

 

Съпътстваща инфраструктура:  

Достъпът до новообразувания УПИ I136 се осигурява с действащата улична 

регулация от О.Т.26-26а, а до УПИ I2 от О.Т.26-26а, О.Т. 73-70-68. 

Електрозахранването на обектите е предвидено чрез свързване към 

съществуващите мрежи в района, стопанисвани от „ЧЕЗ“ АД, въз основа на договор. Като 

алтернативен източник на топлоенергия и електроенергия за балнеологичния център е 

предвидено използването на природен газ, съответно в резервен газов котел за отопление 

с нискоемисионна горелка с максимална мощност 1600 kW и ко-генерационен модул с 

обща топлинна и електрическа мощност до 1000 kW (около 440kW електрическа и 550kW 

топлинна). Параметрите ще бъдат конкретизирани и уточнени на етап – инвестиционно 

проектиране.  

За газифициране на сградите и обектите ще се ползва съществуващо газово трасе, 

минаващо под улицата между двата имота. Ще бъде изграден резервен газов котел за 

отопление (в случай на авария със сондажа за геотермална енергия, описан по-долу). В 

зависимост от мощността на плануваните фотоволтаични панели те могат да бъдат 

комбинирани с газова КО-Генерация или заменени от такава. Параметрите ще бъдат 

конкретизирани и уточнени на етап – инвестиционно проектиране.  

Водоснабдяването на питейно-битови нужди ще се осигури от съществуващата 

водоснабдителна мрежа в района. Параметрите ще бъдат конкретизирани и уточнени на 

етап – инвестиционно проектиране.  

Необходимото количество, със съответното качество минерална вода ще се 

осигури от съществуващ сондаж С-46 хг, от участък „Равно поле – Софийска област, 

община Елин Пелин“ на НМВ „Казичене-Равно поле“. За целта ще бъде изградено 

напорно водопроводно трасе до имот 61248.14.2. 

Във връзка със становище на Министерство на здравеопазването до Община Елин 

Пелин с изх.№ МВ-00-28/16.10.2020 г. (изпратено и до РЗИ-Софийска област) в имота ще 

бъде изградена система за очистване на подземните минерални води от завишени 
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количества желязо и арсен, с цел постигане на необходимите параметри, при които да 

може да бъде ползвана за хигиенни и спортно-рекреационни цели. Параметрите ще бъдат 

конкретизирани и уточнени на етап – инвестиционно проектиране.  

Канализация и третиране на отпадъчните води – ще бъде изградена площадкова 

канализация в рамките на имотите, като за третиране на отпадъчните битово-фекални 

води се предвижда монтаж на модулна локална пречиствателна станция за отпадните води 

с капацитет 850 ЕЖ, в която водите ще се пречистват до следните параметри:  

 БПК5 – 25 mg/l; 

 ХПК < 125 mg/l; 

 неразтворени вещества < 60 mg/l.  
  

Параметрите ще бъдат конкретизирани и уточнени на етап – инвестиционно 

проектиране. 

Дъждовните води от паркинг зоната ще преминават през каломаслоуловител от 

клас 1. Водата излиза от системата без наличие на кал и нефтопродукти. 

Дъждовните и отпадъчните битово-фекални води след пречистване се предвижда 

да бъдат зауствани в р. Лесновска. 

След използване, минералната вода от басейните се предвижда да бъде 

контролирано изпускана в изкуствено декоративно езеро създадено в имот 61248.14.2, от 

което гравитачно ще се оттича в река „Лесновска”. Съгласно разпоредбата на чл.3, т.7 от 

Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 

обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на 

замърсяване изпускането на води от плувни басейни в повърхностни води не се счита за 

заустване на отпадъчни води. 

Отопление, вентилация и климатизация 

Ще се експлоатират климатични инсталации, вентилационни инсталации, системи 

за отопление, които ще бъдат конкретизирани на етап – инвестиционно проектиране.  

е). Финансиране на ПУП-ПРЗ (държавен, общински бюджет или 

международни програми, други финансови институции) 

Финансирането на ПУП-ПРЗ е със средства на Възложителя. 

ж). Срокове и етапи на изготвянето на ПУП-ПРЗ и наличие (нормативно 

регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна 

форма за участие на обществеността 

Проектът на ПУП-ПРЗ се изготвя едноетапно. 

Няма изискване на специализираната нормативна уредба – Закон за устройство на 

територията и подзаконовата нормативна уредба към него, за обществено обсъждане на 

проекта на ПУП-ПРЗ. 

Участието на заинтересованите лица се осигурява с обявление на проекта на ПУП-

ПРЗ от страна на общината, което се извършва по реда на чл.128, ал.1 от Закона за 

устройство на територията.  
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3. Информация за органа, отговорен за прилагането на ПУП-ПРЗ 

За прилагането на ПУП-ПРЗ отговорен е Възложителят – „ПС ГРУП“ АД.  

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на ПУП-ПРЗ 

Орган за одобряване на ПУП-ПРЗ е Общински съвет на Община Елин Пелин, като 

одобряването се извършва с решение на Общинския съвет, по доклад на кмета на 

общината.  

 

II. Във връзка с възможността, предоставена от разпоредбата на чл. 91, ал.2 от 

Закона за опазване на околната среда: 

С писмо на РИОСВ с изх.№ 13650-7569/24.11.2020 г., с което е указано, че ПУП-

ПРЗ подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка, е допуснато провеждане само на една от изискващите се процедури 

по реда на глава шеста на ЗООС, а именно – процедурата по задължителна ОВОС за 

инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“.  

Въпреки допускането, „ПС-ГРУП“ АД, с цел своевременно процедиране на 

ПУП-ПРЗ, което като етап по реда на Закона за устройство на територията, 

предхожда етапа на инвестиционно проектиране, не желае съвместяване на 

процедурите, във връзка с което се подава и настоящото Искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО.  

При одобряване на ПУП-ПРЗ преди приключване на текущата процедура по 

ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за 

комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с 

минерална вода“, в случай че в резултат на процедурата по ОВОС се наложи 

промяна в устройствения план, ще бъде извършена и необходимото изменение на 

ПУП-ПРЗ.  

Приложение: 

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми: 

 

1. Характеристика на ПУП-ПРЗ относно: 

 

а). инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и 

приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни 

предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо 

които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други 

ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по 

отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия: 



“ПС  ГРУП” АД 
__________________________________________________________________________________________ 

гр. Бургас, ул. “Александър Велики” № 1; тел. 056/851851, факс: 056/851852, e-mail: pirgosrd@pirgos.com 

 

Ул. „Генерал Скобелев“ №6,        |       ТЕЛ.: +359 899 914 040        |        ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

1

0 

 

ПУП-ПРЗ се изготвя за целите на реализация на инвестиция за „Изграждане на 

балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично 

лечение с минерална вода“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 61248.1.136, м 

„Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин, получила 

Сертификат за инвестиция Клас А.  

За инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за 

комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална 

вода“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 61248.1.136, м „Бегова ливада“ и 

61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин към момента се провежда 

процедура по задължителна ОВОС, с компетентен орган – директорът на РИОСВ-

София, като процедурата е на етап: консултации по задание за обхват и съдържание на 

Доклада за ОВОС и изготвяне на Доклад за ОВОС. В рамките на процедурата по ОВОС 

ще бъдат разгледани, анализирани и детайлно оценени предвижданията и въздействието 

на инвестиционното предложение върху околната среда и човешкото здраве, като 

въздействията ще бъдат оценени в ниво на подробност съответстващо на инвестиционния 

проект.  

В землището на с. Равно поле преобладават инициативи за ИП и ПУП за жилищни, 

вилни сгради и обществено обслужване, следвани от тези за съпътстваща инфраструктура 

за вече съществуващи обекти, в т.ч. електрозахранване, свързване към съществуващата 

газоразпределителна мрежа, изграждане на сондажи за вода, и на последно място по брой 

са процедираните намерения за складови и производствени дейности – малки по мащаб и 

капацитет неопасни производства, като липсват такива със значимо въздействие върху 

околната среда. Тъй като въздействието на обектите – предмет на инвестиционната 

инициатива, които ще бъдат изградени след одобряване на ПУП-ПРЗ, са свързани с 

въздействия основно в границите и обхвата на двата отредени имота, не се очаква 

кумулиране на отрицателни въздействия и ефекти с други инвестиционни инициативи и 

устройствени планове в района.  

б). мястото на предлагания ПУП-ПРЗ в цялостния процес или йерархия на 

планиране и степен, до която планът влияе върху други планове и програми: 

За Община Елин Пелин няма действащ Общ устройствен план.  

Предметът на ПУП-ПРЗ е в пряка връзка и съответствие с Актуализираната 

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България, 

2014-2030 г. Инвестицията, във връзка с която се изготвя ПУП-ПРЗ, е за продуктов 

сегмент – балнео и уелнес почивки (здравен туризъм), като съгласно Стратегията, 

България е предпочитана дестинация за такъв вид туризъм, поради наличието на 

находища на минерални води в комбинация с подходящ климат и природни условия.  

Съгласно Стратегията, характеристиките на минералните води у нас правят 

България една от страните с най-благоприятни условия за възстановяване и лечение чрез 

вода и дават възможност да бъдат третирани над 90% от най-масовите заболявания, 

лекувани и заплащани по клинични пътеки от европейските здравни каси. Понастоящем 

обаче по-малко от 0.4% от водите се използват за балнеолечение, което показва значим 

нереализиран потенциал. 
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От целите, които Стратегията поставя, ПУП-ПРЗ и свързаната с него инвестиция на 

„ПС ГРУП“ АД, ще имат директен принос за изпълнение на мярка 4.2.4 Развитие и 

позициониране на Район София като дестинация със собствена марка за делови, 

културен, здравен, градски и шопинг туризъм на основата на столичната културна и 

институционна среда, планинската природа и балнеоресурсите в района към Подцел 

2. Развитие на туристически райони към Стратегическа цел 4: Балансирано 

развитие на туристическите райони.  

в). значение на ПУП-ПРЗ за интегрирането на екологичните съображения, 

особено с оглед насърчаването на устойчивото развитие: 

Целта на промяната на предназначението на земята, предвидена с ПУП-ПРЗ, е 

изграждане и експлоатация на балнеологичен център за комплексна профилактика, 

рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода, отговарящ на най-

високите критерии и изисквания за такъв тип обекти, на база на най-добрите практики за 

такива обекти в други държави, членки на ЕС.  

В съответствие с тези цели, за реализиране на инвестиционната си инициатива 

Възложителят е извършил задълбочени проучвания на най-подходящия район и 

местоположение за реализиране на инвестицията, в т.ч.  от гледна точка на качество на 

околната среда, наличие на минерални води, липса на значими производства, отделящи 

вредности в околната среда на района на инвестицията, допустимост на инвестицията 

спрямо нормите и изискванията, в т.ч. на законодателството по опазване на околната 

среда и човешкото здраве.  

Предвид, че обекта на инвестицията е свързан с осигуряване на условия за здравен 

туризъм, ще бъдат съобразени и изпълнени всички относими разпоредби по опазване на 

околната среда и човешкото здраве при проектирането, строителството и експлоатацията 

му.  

г). екологични проблеми от значение за ПУП-ПРЗ: 

Районът на имотите, предмет на ПУП-ПРЗ, е с добро качество на околната среда, 

което е основен критерий за избора на двата имота, предвид целите на инвестицията – за 

изграждане и експлоатация на обект за здравен туризъм.  

Не са установени екологични проблеми в района, в т.ч. такива от значение за ПУП-

ПРЗ. 

д). значение на ПУП-ПРЗ за изпълнението на общностното законодателство в 

областта на околната среда: 

При реализацията на ПУП-ПРЗ и свързаното с него инвестиционно предложение 

ще бъдат спазвани всички относими нормативни документи в областта на околната среда.  

е). наличие на алтернативи: 

За ПУП-ПРЗ не са налични алтернативи за местоположение, тъй като 

Възложителят е собственик на конкретните имоти.  
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По отношение на параметрите на ПУП-ПРЗ – устройствените показатели са в 

съответствие с допустимите за зони за обществено предназначение, каквато се предвижда 

с ПУП-ПРЗ и в тази връзка не са разглеждани други алтернативи. 

По отношение на алтернативи за прилагани технологии при реализацията на 

обектите, предмет на ПУП-ПРЗ, разглеждането им е предмет на последващ етап – 

инвестиционно проектиране, и такива не са приложими на ниво ПУП-ПРЗ. 

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на ПУП-ПРЗ: 

Конкретната необходимост от изготвянето на ПУП-ПРЗ произтича предмета на 

инвестицията, която Възложителят има намерение да реализира, от нормативните 

разпоредби на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските 

земи, които изискват разработването на ПУП-ПРЗ. 

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, 

свързани с предложения ПУП-ПРЗ: 

Информация за връзката на ПУП-ПРЗ с Актуализираната Национална 

стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България, 2014-2030 г. е 

представена в подточка „б“ по-горе.  

ПУП-ПРЗ е свързан с инвестиционното предложение на Възложителя за 

„Изграждане на балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и 

хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 

61248.1.136, м „Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин 

Пелин. 

ПУП-ПРЗ не влиза в противоречие с други планове, програми и инвестиционни 

предложения в района.  

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде 

засегнато, като се отчитат по-специално: 

 

а). вероятността, продължителността, честотата и обратимостта на 

последиците 

Характеристиката на пространството, в което се реализира и е възможно за окаже 

въздействие ПУП-ПРЗ, в т.ч. при отчитане на вероятност, продължителност, честота и 

обратимост на последиците, са разгледани по компоненти и фактори на средата:  

Климат и изменение на климата 

Състояние към момента  

Община Елин Пелин попада в южнобългарската умереноконтинентална област. 

Характерните релефни особености на района, свързани с образуваните котловини и 

планински заграждения формират типичните особености и стойности на климатичните 

параметри за умереноконтиненталната област.  
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Откритостта на Софийското поле с посока запад-изток и общата атмосферна 

циркулация с преобладаващо западни ветрове позволяват за информация да се използват и 

данните за метеoрологичните параметри в гр. София, включително по отношение на 

розата на ветровете. 

По данни от Климатичен справочник на Р. България средногодишната температура 

на въздуха, регистрирана в най-близката метеорологична станция- Вакарел е 8.0ºС, най-

ниската средномесечна температура е -3.9ºС (през месец януари), а най-високата 

средномесечна температура е 18.4ºС (през месец август). 

В топлинно отношение зимата в района като цяло е студена, но в същото време и 

лятото е сравнително хладно. Характерни за климатичните условия в района са късните 

пролетни и ранните есенни студове, които са следствие от котловинния характер на 

терена. 

По отношение на валежите разпределението през годината по месеци и сезони е 

неравномерно, което е характерно за ясно изразния континентален климат. 

Количеството на валежите е най-голямо през юни, а най-малко - през февруари и 

септември. 

Разликата между летния максимум и зимния минимум е повече от два пъти. 

Средната годишна сума на валежите е под средната за страната. 

Валежите от сняг са в периода ноември - април. 

Средногодишната скорост на вятъра е 1.7 m/s. Най-високата скорост вятъра е 

характерна за месец февруари, а най-ниската за месец юли. Целогодишно 

преобладаващите ветрове са западните. 

Наличието на дни с мъгла е характерно за района през зимните месеци, като 

средногодишният брой на дните с мъгла е 84.3.  

За периода октомври-март дните с мъгла са средно 65.6, а за периода април-

септември- 18.7. Най-голям средномесечен брой на дните с мъгла се наблюдава през 

месец ноември- 13.3.  

Характеристика на последиците: 

Експлоатацията на балнеологичния център не е свързана с въздействие върху 

климата в района. Емисиите на парникови газове, които биха се образували от 

автомобилите на ползвателите на обекта ще бъдат в изключително малки количества. 

Като алтернативен източник на топлоенергия и електроенергия за балнеологичния 

център е предвидено използването на природен газ, съответно в резервен газов котел за 

отопление с нискоемисионна горелка с максимална мощност 1600 kW и ко-генерационен 

модул с обща топлинна и електрическа мощност до 1000 kW (около 440kW електрическа 

и 550kW топлинна). Съоръженията, използващи природен газ, са предвидени като 

алтернативни варианти и на този етап не се предвижда да работят постоянно. Емисиите на 

парникови газове от тях ще са краткотрайни и в незначителни количества, като 

въздействието е напълно обратимо. 

Атмосферен въздух 

Състояние към момента  
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На територията на община Елин Пелин няма действащи големи промишлени 

източници на замърсяване на атмосферния въздух.  

В Общината не се извършват редовни измервания на качеството на атмосферния 

въздух от страна на Министерство на околната среда и водите, тъй като на територията й 

няма големи промишлени предприятия – замърсители на въздуха и не се предполага 

наднормено замърсяване на въздуха, свързано с дейността на тези промишлени 

предприятия или други съществени източници на емисии. 

Друг възможен източник на замърсяване на въздуха са транспортните средства. 

Транспортът при определени условия и в частност за пътищата с по-интензивно 

движение, може да оказва по-съществено влияние върху качеството на въздуха по 

отношение на замърсяването с азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и в по-

малка степен някои други специфични замърсители.  

От двете страни на Елин Пелин се намират две натоварени пътни отсечки- 

автомагистрала „Тракия“ (А1) и републикански път (Е871), известен и като Подбалкански 

път. 

Основен проблем с качеството на въздуха в района, предвиден за реализация на 

инвестиционното предложение, особено при наличието на характерните неблагоприятни 

метеорологични условия (тихо време с малка скорост на вятъра и мъгли) през зимните 

месеци се явява използването на твърди горива за битово отопление.  

Характеристика на последиците: 

В етапа на строителство на балнеологичния комплекс съществува възможност за 

образуване на емисии основно на прахови частици и в следствие на осъществяването на 

строителните дейности.  

В допълнение по време на строителството ще се изпускат и незначителни 

количества емисии на специфични замърсители от работата на двигателите на 

използваната строителна и тежкотоварна техника- азотни оксиди, въглероден оксид, 

прахови частици и други. Емисиите от двигателите на строителната и тежкотоварната 

техника ще са в незначителни количества предвид това, че най-вредните вещества се 

изпускат в атмосферния въздух при пускането на двигателите и до достигане на 

нормалната температура на работа, както и при работа на двигателя на празен ход, а тези 

режими на работа ще се сведат до минимум на строителната площадка. 

Запрашаване от извършваните дейности е възможно да се образува при изкопните 

работи, разтоварването и претоварването на насипните материали, както и други 

строителни дейности. Разпространението на емисиите на прахови частици от 

строителните дейности ще зависи в голяма степен от специфичните климатични и 

метеорологични условия в момента на извършване на дейностите, както и от 

характеристиките на земните частици. Подобно запрашаване е характерно за 

извършването на всички земно-изкопни и други подобни строителни дейности, но то ще е 

краткотрайно и ограничено основно в рамките на площадката на ПУП-ПРЗ.  

Най-интензивно запрашаващите строителни дейности ще се извършват в рамките 

на не повече от 90 дни. 
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Експолатацията на балнеологичния център няма да доведе до замърсяване на 

атмосферния въздух, тъй като не е свързана със значими източници на емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух.  

Емисиите на замърсители в атмосферния въздух от транспортните средства на 

ползвателите на обекта ще бъдат в незначителни количества. 

Като алтернативен източник на топлоенергия и електроенергия за балнеологичния 

център е предвидено използването на природен газ, съответно в резервен газов котел за 

отопление с нискоемисионна горелка с максимална мощност 1600 kW и ко-генерационен 

модул с обща топлинна и електрическа мощност до 1000 kW (около 440kW електрическа 

и 550kW топлинна). Съоръженията, използващи природен газ, са предвидени като 

алтернативни варианти и няма да работят постоянно. Емисиите в атмосферния въздух от 

тях ще са под формата на въглеродни и азотни оксиди, като се очаква те да са 

краткотрайни и в незначителни количества, значително под нормите за допустими 

емисии, така че да не оказват въздействие върху качеството на въздуха в района 

За обектите, които ще бъдат реализирани след одобрение на ПУП-ПРЗ не се 

предвижда използването на твърди горива за отопление през зимните месеци, когато и 

атмосферните условия биха възпрепятствали бързото разсейване на замърсителите и по 

тази причина няма предпоставки дейността на балнеологичния център да доведе до 

замърсяване на въздуха. 

Води 

Състояние към момента  

Повърхностни води 

Съгласно действащия към момента План за управление на речните басейни (ПУРБ) 

2016-2021 г. в Дунавски район, имотите, в които ще се осъществи инвестиционното 

предложение граничат с воден обект река Стари Искър (Лесновска) – реката минава до 

източната граница на имотите.  

Двата имота попадат в териториалния обхват на повърхностно водно тяло от 

поречието на р. Искър с код BG11S600R1016 – р. Стари Искър от вливане на р. 

Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при Световрачене. Водното тяло е 

силно модифицирано, с не добър екологичен потенциал (по отношение на показатели: 

БПК5, N-total, P-total, P и N съединения, макрофити, макрозообентос, фитобентос, риби).  

Поставените цели за водното тяло до 2021 г. са постигане на стандартите за 

качество на околната среда за БПК5, N-total, P-total, P и N съединения, макрофити, 

макрозообентос, фитобентос, риби за умерен екологичен потенциал до 2021 г.; 

предотвратяване влошаване на екологичния потенциал на останалите елементи за 

качество; предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.  

Подземни води 

Имотите, обект на инвестиционното предложение попадат в обхвата на две 

подземни водни тела:  

 BG1G0000NQ030 – Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина – 

оценено в лошо химично състояние (по показатели желязо и манган) и 

добро количествено състояние; 
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 BG1G000000N033 – Порови води в Неогена – Софийска котловина - оценено 

в лошо химично състояние (по показатели желязо и манган) и добро 

количествено състояние. 

 

Поставените екологични цели за подземните водни тела са: Запазване на добро 

количествено състояние и Предотвратяване на влошаването на химичното състояние.  

Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите  

Информация за засягането на зони за защита на водите от имотите, предмет на 

инвестиционното предложение, е представена в следващата таблица:  

Таблица № 1 Зони за защита на водите, в които попадат ПИ № 61248.1.136 и 

61248.14.2 

Зони за защита на 

водите 

Вид на зоната Имотите попадат/не 

попадат в зоната 

чл.119а, ал.1, т.1 от ЗВ 

Зона за защита на питейните води от 

повърхностни водни тела 
Не попада 

Зона за защита на питейните води от 

подземни водни тела 

Попада (всички подземни 

водни тела) 

чл.119а, ал.1, т.2 от ЗВ Зона за отдих и водни спортове Не попада 

чл.119а, ал.1, т.3 от ЗВ 
Чувствителна зона Попада – BGCSAR104 

Уязвима зона Не попада 

чл.119а, ал.1, т.4 от ЗВ Зона за стопански ценни видове риби Не попада 

чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ 

Защитени територии Не попада 

Зони за местообитания Не попада 

Зони за птици Не попада 

 

Санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферни зони около водовземните 

съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ 

В района на имотите, предмет на ПУП-ПРЗ, със Заповед № РД-75/03.02.2015 г. на 

министъра на околната среда и водите е определена СОЗ за Сондаж № 11в, като имотите, 

предмет на ПУП-ПРЗ, не попадат в границите на СОЗ. 

За сондажи С-44хг, С-45хг, С-46хг, С-50хг и С-55хг е открита процедура от МОСВ 

за определяне на СОЗ, която към момента не е приключила. Съгласно наличната 

информация в БДДР ПИ № 61248.1.136 попада в проектен пояс II, а ПИ № 61248.14.2, вкл. 

предвиденото изграждане на сондаж за геотермална енергия попадат в проектен пояс III 

на СОЗ на водовземни съоръжения С-44хг, С-45хг, С-46хг, С-50хг и С-55хг от НМВ 

„Казичене-Равно поле“, участък „Равно поле-Софийска област, община Елин Пелин“. 

ПУП-ПРЗ не влиза в противоречие с мерките от ПУРБ 2016-2021 г. 

Риск от наводнения  

Имотите, предмет на ПУП-ПРЗ, граничат с р. Лесновска и попадат в район със 

значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_IS_041 – 

Фигура № 3, в границите на заливане с висока (20 г.), средна (100 г.) и ниска (1000 г.) 

вероятност от настъпване. В ПУРН 2016-2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и 

мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на обектите, свързани 

с ПУП-ПРЗ.  
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Фигура № 3 Извадка от картата на РЗПРН BG1_APSFR_IS_041 по течението на р. 

Искър, с посочено местоположение на имотите на ПУП-ПРЗ 

Характеристика на последиците:  

Не се очаква въздействие върху водите по време на строителството на обектите, за 

които се разработва ПУП-ПРЗ. 

Не се очаква реализирането на ПУП-ПРЗ да окаже негативно влияние върху 

повърхностното водно тяло, тъй като е предвидено подходящо пречистване на 

отпадъчните битово-фекални води и на дъждовните води от паркинг зоните.  

Не се очаква въздействие върху количественото и химичното състояние на двете 

подземни водни тела в района. 

Предвидено е пречистване на генерираните през периода на експлоатация 

отпадъчни води (дъждовни води, минаващи през паркинга и битово-фекални отпадъчни 

води).  

Предвид попадането в РЗПРН, кота „нула“ на сградата на балнеологичния център е 

планирана на височина 5 m над водното огледало на реката.  

Въздействието може да се обобщи като незначително, постоянно за етапа на 

експлоатация, обратимо.  

Земни недра и минерално разнообразие 

Състояние към момента  

Двата имота, предмет на ПУП-ПРЗ, се намират в източната част на Софийската 

котловина, припокриваща се с едноименния грабен, ограничен от север и от юг от сноп 

надлъжни разломи, които заедно с напречни и коси разломи, са формирали неговия 

съвременен блоков строеж.  

Литографския разрез на района е представен от горнокредни скали, върху които са 

отложени неогенски и кватернерни наслаги, запълващи Софийския грабен. Отнашение 

към разглеждания обект имат само отложенияа на Лозенецката свита и най-горната част 

на неогена и кватернерните образувания.  

В района на разглеждания обект кватернерът е представен само от алувиалните 

образования на терасата на р. Лесновска и нейния приток р. Янещица, които покриват 

неравната ерозионна повърхност на неогенские отложения. Те са изградени от 
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разнозърнести чакъли с пясъчен и глинесто-пясъчен запълнител, разнозърнести пясъци и 

слоеве от песъчливи и прахови глини. 

Общата дебелина на кватернерни алувиални образувания в източната част на 

Софийското поле е значителна – от 10+20м до 85 м при кв. Казичене. 

Културният слой се състои от почвен слой с дебелина 0,30÷ 0,80м, представен от 

сиворечна до черна прахова глина.  

Физико-геоложки процеси и явления от гравитационно естество (като свлачища, 

срутища) в обсега на разглежданите терени и района около тях не са проявени. 

Съгласно сеизмичното райониране на Р България от 1987 г. имотите се намират в 

район с интензивност на сеизмичните процеси от IX степен по скалата на Медведев-

Шпонхойер-Карник с коефициент на сеизмичност Кс=0,27. 

На територията на двата имота и в близост до тях няма доказани запаси на 

подземни природни богатства. 

Характеристика на последиците: 

По време на строителството на обектите отнемане на земни маси за изкопни 

фундаменти или няма да има или ще са минимални, тъй като „кота нула“ ще е сегашната 

кота терен. Въздействието е временно, незначително и обратимо. 

Етапът на експлоатация не е свързан с въздействие върху компонента. Не се очаква 

кумулативен характер на въздействието.  

Дейностите не са свързани с добив или разработване на находища на подземни 

богатства.  

Почви и земеползване 

Състояние към момента 

Според почвено-географското райониране на България, районът на имотите, 

предмет на ПУП-ПРЗ, попада в Балкано-апенинска почвена област, с провинция 

Софийско-Краищенска. В котловините и покрай реките са разпространени смолници и 

наносни почви. 

Типът смолници спада към почви, образуването и свойствата на които са 

предопределени от особеностите на почвообразуващата скала. Те са резултат от 

специфичната еволюция на блатните почви. Смолниците са глинести (с над 55% глина), 

образуващи при суша широки и дълбоки пукнатини. Почвите са слабокисели, до 

алкални, с много висок сорбционен капацитет 40-55 mequiv на 100 гр. И наситеност на 

бази над 90%. Хумусирани са добре по целия профил. Съдържат 4-5%, а в нивите 2,5-

3% хумус от хуматен тип. Запасите им от общ азот и усвоими за растенията азот са 

средни. Бедни са на фосфор, но богати на калий и микроелементите желязо, цинк, мед, 

манган, кобалт и бор. Поради специфичния глинест състав горние 3-5 см образуват 

дребнозърнести агрегати, които мулчират орницата. 

Наносни почви - /досегашните алувиални почви/ (Fluvisols, FAO, 1988) - спадат 

към почви, несвързани със зонални климатични условия. Образували са се от младите 

наноси на реките. По механичен състав те биват от чакълесто песъчливи до леко 

глинести. Те са рохкави, проветриви, топли и добре овлажнени от близките подпочвени 

води, обработват се лесно. Голямата им филтрационна способност е предпоставка за 
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бързо замърсяване преди всичко на водите. Почвената реакция е от слабо кисела до 

слабо алкална. 

ПИ с идентификатор 61248.1.136 е с площ 6 020 m2, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване (НТП): неизползвана нива (угар, 

орница), категория на земята: 4 (съгласно Скица за поземлен имот № 15-658363-

23.07.2020 г.), при неполивни условия. 

ПИ с идентификатор 61248.14.2 е с площ 70 385 m2, трайно предназначение на 

територията: земеделска, НТП: ливада, категория на земята: 8 (съгласно Скица за поземлен 

имот № 15-658371-23.07.2020 г.), също при неполивни условия. 

Характеристика на последиците: 

По отношение на почвите – При строителните работи въздействието е пряко, 

свързано с механично нарушаване на почвения генетичен профил в резултат на изземване 

на хумусния хоризонт и земни изкопни работи (за полагане на фундаменти, полагане на 

водопроводна и канализационна система, ел. инсталации, бетонови, зидаро-кофражни и 

довършителни дейности) и свързаните с това качествени и количествени загуби на 

почвени материали. Нарушенията върху почвата са ограничен обхват в рамките на 

отредения терен. Увреждането е еднократно и окончателно, свързано със строителните 

работи. По време на експлоатацията замърсяване се очаква единствено от отлагания на 

изгорели газове и аерозоли от МПС на посетителите на обекта. Предвид капацитета на 

обекта и ограниченията за движение на МПС в него, не се очаква значимо въздействие. Не 

се очаква засягане на почви в съседни имоти.  

По отношение на земеползването - основното и необратимо въздействие е 

промяната на предназначението и категорията на земята. При строителството и 

експлоатацията няма да бъдат засегнати съществуващи и бъдещи планирани ползватели 

на съседни имоти. Въздействието е необратимо, с ограничен обхват – отнася се само за 

двата имота, незначително.  

Ландшафт 

Състояние към момента 

Според системата на регионалните таксономични единици при ландшафтното 

райониране на България /П. Петров, География на България 1997 г/ районът на 

инвестиционното предложение се отнася към Южнобългарска планинско - котловинна 

област; Витошко - Ихтиманска подобласт, район Софийски. 

Според класификационната система на ландшафтите в страната, районът попада в 

клас котловинни ландшафти; тип – ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-

степни котловинни дъна; подтип - ландшафти на ливадно-степните предимно равни дъна 

на между планинските котловини; група - ландшафти на ливадно-степните дъна на между 

планинските котловини върху неспоени кватернерни наслаги с висока степен на 

земеделско усвояване. 

Имотите, предмет на ПУП-ПРЗ, се характеризират с антропогенен тип, 

извънселищен агроландшафт. В района няма изцяло съхранен първичен/естествен 

ландшафт. Терените са в непосредствена близост до населено място – с. Равно поле, 

граничат със съществуващи пътища, прилежащи река и канал и са със значителна степен 

на антропогенна трансформация.  
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Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

Реализирането на ПУП-ПРЗ няма да предизвика съществени изменения във 

вътрешната структура и функционирането на ландшафтите, които да предизвикат 

допълнителни нарушения в екологичното равновесие. 

Докато трае строителството визуалността в района ще бъде нарушена. Новият 

обект ще предизвика промяна в съществуващата пейзажност и визуалност. Въздействието 

ще бъде постоянно, но ниско по значимост, тъй като не засяга естествени и ценни 

ландшафтни елементи. 

Защитени територии и защитени зони 

Към т. 1 г). Засегнати елементи от НЕМ на настоящото Искане за преценяване 

на необходимостта от извършване на ЕО е представена информация за най-близките 

защитени зони и защитени територии.  

Предвид ограничеността на въздействие на дейностите по строителство и 

експлоатация на обектите, не се очаква засягане и въздействие върху най-близките 

защитени зони и защитени територии в района.  

Биологично разнообразие 

Състояние към момента 

Флора и растителен свят 

Според геоботаническото райониране на страната теренът, предмет на 

инвестиционното предложение, попада в Илирийската провинция, окръг Софийски, 

Софийски район. Районът се характеризира с разнообразна растителност, което се дължи 

на разнообразни едафични условия. В миналото територията е била заета от гори от бряст, 

полски ясен, летен и дръжкоцветен дъб и др., по-голямата част от които са превърнати в 

обработваеми земи. Освен селскостопанските земи в района са разпространени тревни 

ценози от пасищно-ливаден тип – Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae, Alopecureta 

pratensis, Lolieta perennis, Agrostideta stoloniferae и др. 

Преобладават житните видове – Dactylis glomerata, Bromus inermis, Festuca rubra, 

Agrostis vulgaris, Cynosurus cristatus, Poa agrostis, Poa pratensis, Poa annua, Phleum 

pratense, Agropyron repens и други. Тревостоят е силно разреден и покрива на места 30-

60% от повърхността на почвата. Най-ниските територии на района около реките са заети 

от влаголюбиви тревни видове - предимно житни, бобови и разнотревие. По-широко 

разпространение имат ежовата главица (Dactylis glomerata), полският мак (Papaver 

rhoeas), бялата и червената детелина (Trifolium repens, Trifolium pratense), пипериче 

(Persicaria hydropiper), ливадната метлица (Poa pratensis), глухарче (Taraxacum officinale) 

и др. 

На терена не са установени природни местообитания, включени в Приложение 1 на 

Закона за биологичното разнообразие, нито консервационно значими растителни видове 

(попадащи в Приложения 2 и/или 3 на ЗБР, или включени в Червената Книга на България). 

Фауна и животински свят 
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Според биогеографското райониране на страната разглежданият терен попада в 

Севернобългарския район, Софийско-Радомирски подрайон. Характеризира се с 

преобладаване на евросибирски, средноевропейски и холарктични видове. От 

таксаномичните групи най-богата в района е орнитофауната. 

Съставът на фауната в разглежданите имоти се определя най-вече от характера на 

растителността в тях. Терените, предмет на инвестиционното предложение по НТП 

представляват нива и ливада, което не предлага голямо разнообразие от микрохабитати. В 

резултат видовия състав най-малко на гръбначната фауна е беден. От земноводните в 

разглежданата територия е установена единствено зелената крастава жаба (Bufo viridis). 

От влечугите е възможно присъствието на ливадния (Lacerta agilis) и зеления гущер (L. 

viridis), от бозайниците – на къртицата (Talpa europaea), полската (Apodemus agrarius) и 

домашната мишка (Mus musculus), обикновената полевка (Microtus arvalis), заека (Lepus 

europaeus). От птиците характерни за такива местообитания са пъдпъдъка (Coturnix 

coturnix), сивата яребица (Perdix perdix), качулатата (Galerida cristata) и полската чучулига 

(Alauda arvensis), като в границите на имотите не са установени гнезда. По-голям брой 

видове използват такива терени като хранителни местообитания, както по време на 

размножаване, така и по-време на миграция и зимуване. Такива видове, установени в 

района, са белия щъркел (Ciconia ciconia), гугутката (Streptopelia decaocto), свраката (Pica 

pica), чавката (Corvus monedula), посевната врана (C. frugilegus), градската лястовица 

(Delihon urbica), кадънката (Carduelis carduelis), обикновения скорец (Sturnus vulgaris), 

врабчетата (Passer sp.). 

Сравнително по-богата фауна може да се наблюдава в съседните на разглежданите 

имоти терени, предимно около и в р. Лесновска. Ихтиофауната в р. Лесновска е 

представена от речния кефал (Leuciscus cephalus), морунаша (Vimba vimba), бабушката 

(Rutilus rutilus), таранката (Carassius gibelio). Земноводните са представени от малкия 

тритон (Triturus vulgaris), голямата водна жаба (Rana ridibunda), жълтокоремната бумка 

(Bombina variegata) и дървесницата (Hyla arborea). От влечугите могат да се видят 

обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), двата вида водни змии (Natrix natrix, 

N. tessellata) и стенния гущер (Podarcis muralis). Възможна е и появата на смока мишкар 

(Elaphe longissima). От бозайниците е вероятно присъствието на таралежа (Erinaceus 

concolor), малката водна земеровка (Neomys anomalus), белокоремната белозъбка 

(Crocidura leucodon), някои видове прилепи, свързани с антропогенни местообитания 

(напр. Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Vespertilio murinus), сивия плъх (Rattus 

norvegicus), водния плъх (Arvicola terrestris), невестулката (Mustela nivalis), черния пор 

(Mustela putorius). Съседните райони, и особено поречието на р. Лесновска, са 

местообитания за редица водолюбиви и влаголюбиви птици. 

Характеристика на последиците: 

Въздействието по време на строителството е свързано с пряко унищожаване на 

съществуващата растителност в границите на строителните петна на сградите, обектите и 

инфраструктурата. Не се очаква засягане на ценни растителни видове. 

Строителството ще засегне пряко местообитания на видовете, ползващи терена за 

хранене и/или размножаване. Предвид широкото разпространение на открити, тревисти 

местообитания в района, сравнително високата пластичност на цитираните видове, както 

и тяхната сравнително висока численост, подобно въздействие ще е незначително. 
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Непряко въздействие в съседните райони е възможно в резултат на безпокойство, и то при 

строителни дейности в периферията на разглежданите имоти.  

Експлоатацията не е свързана със значимо негативно въздействие. По време на 

експлоатацията, в следствие участието на дървесно-храстова растителност в 

ландшафтното оформяне и създаването на водни басейни, съществуващата зооценоза ще 

се промени, като ще намалеят видовете, характерни за по-сухите, открити тревни 

съобщества, и ще се увеличат тези, характерни за по-мезофитните такива, както и тези, 

свързани с дървесно-храстовата растителност, синантропните видове и тези, свързани с 

водните басейни. Като цяло се очаква увеличаване на видовото разнообразие. 

Като цяло въздействието е постоянно, незначително и до голяма степен обратимо.  

Културно, архитектурно, историческо и археологическо наследство 

Състояние към момента:  

На територията на имотите, предмет на инвестиционното предложение, няма 

регистрирани недвижими културни ценности и видими на терена материални следи от 

археологически обекти. 

Характеристика на последиците:  

Не се очаква въздействие, но е възможно при направа на изкопите за полагане на 

фундаментите на сградите да се открият нерегистрирани/неизвестни до момента 

археологически находки. При тези случаи дейностите по строителство се спират и се 

прилага разпоредбата на чл.72 от Закона за културното наследство.  

Здравно-хигиенни аспекти на средата 

Състояние към момента 

Имотите, обект на ПУП-ПРЗ, граничат с регулационната граница на с. Равно поле, 

община Елин Пелин.  

На територията на общината няма големи производства, които да отделят 

вредности в околната среда, качеството на въздуха в района е добро, липсват значими 

източници на шум.  

Качеството на околната среда в района е добро, което прави имотите подходящи за 

реализиране на планираната инвестиция за балнеологичен център.  

Характеристика на последиците: 

Предназначението на предвидения с ПУП-ПРЗ обект – балнеологичен център, е 

свързано с положително въздействие върху здравето на хората, които ще се възползват от 

предлаганите в него услуги.  

За гарантиране на благоприятното въздействие и опазването на човешкото здраве, 

при реализирането на обектите на балнеологичния център, по отношение на водите ще се 

гарантира: 

 осигуряването на вода за питейно-битови цели от съществуващата в района 

водопроводна система с качества съгласно изискванията на Наредба № 9 от 

16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели, от централната водопроводна мрежа; 

 че минералната вода е подходяща за използване на спортно-рекреационни 

цели, каквото е желаното от Възложителя ползване, че са налични достатъчни 
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количества за покриване капацитета на съоръженията и са съобразени 

забраните и ограниченията, произтичащи от проектните към момента СОЗ 

около сондажите за водовземане на минерални води, в които попадат 

имотите; 

 подходящо пречистване на генерираните в рамките на обекта отпадъчни води. 

 

Описаните изисквания ще се съобразят в инвестиционния проект за реализиране на 

инвестицията, за целите на която се разработва ПУП-ПРЗ.  

Отпадъци и опасни вещества 

Състояние към момента 

Към момента на територията на имота, предмет на ИП, не се извършват дейности, 

свързани с генериране на отпадъци, съхранение или употреба на опасни вещества.  

Характеристика на последиците:  

Прогнозните видове отпадъци, които се очаква да се генерират, са следните:  

При строителството на обектите на ПУП-ПРЗ се очаква основно отделянето на 

неопасни (предвид, че материалите не съдържат опасни компоненти) строителни и битови 

отпадъци. Количествата ще бъдат изчислени в подробните количествено-стойностни 

сметки към работните проекти.  

Класификацията на отпадъците, които ще се отделят по време на строителството 

съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците е посочена в 

Таблица № 2:  

Таблица № 2 Класификация на отпадъците по време на строителството 

Наименование Код на отпадъка 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 

Пластмасови опаковки 15 01 02 

Опаковки от дървени материали 15 01 03 

Метални опаковки 15 01 04 

Бетон  17 01 01 

Тухли  17 01 02 

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 17 01 03 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, различни от упоменатите в код 17 01 

06 

17 01 07 

Дървесен материал (ще се образува при кофражни 

работи) 
17 02 01 

Стъкло 17 02 02 

Пластмаса  17 02 03 

Смеси от метали 17 04 07 

Кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10 17 04 11 

Почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03 17 05 04 

Строителни материали на основата на гипс, различни от 

упоменатите в код 17 08 01 
17 08 02 

Смесени битови отпадъци (ще се генерират от жизнената 

дейност на работниците изпълняващи строителни 

дейности) 

20 03 01 
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Отпадъците ще се предават приоритетно за оползотворяване, в съответствие с 

йерархията за управление на отпадъците, на фирми притежаващи съответните 

регистрационни/разрешителни документи. 

Формиране на земни маси при строителството не се очаква, тъй като ще са в малки 

количества и ще бъдат използвани за обратно засипване.  

Битовите отпадъци се предават за последващо третиране на Регионалното депо за 

неопасни отпадъци в землището на с. Горна Малина, община Горна Малина. 

Не се очаква генериране на отпадъци от моторни масла и горива от строителната и 

транспортна техника – ремонтът им и смяната на масла ще се извършва в специализирани 

сервизи, не на строителния обект. 

По време на експлоатацията, при извършване на ремонтни дейности ще се 

генерират неопасни строителни отпадъци, идентични като описаните за етапа на 

строителството.  

Очаква се генериране основно на смесени битови отпадъци с код 20 01 03 от 

жизнената дейност на посетителите, отпадъци от опаковки (кодовете са идентични като 

при отпадъците от опаковки по време на строителството). 

Ще се генерират и биоразградими отпадъци с код 20 02 01 от поддържането на 

зелените площи.  

От заведенията за хранене ще се генерират отпадъци с код 20 01 08 – 

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене и с код 20 01 25 – 

хранителни масла и мазнини.  

От медицинските кабинети ще се образува отпадък с код 18 01 04 – отпадъци, 

чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции (например превръзки, спално бельо, дрехи за еднократна 

употреба).  

От експлоатацията на ЛПСОВ за битово-фекалните отпадъчни води, генерирани от 

посетителите на обекта, ще се генерират утайки с код 19 08 05 – утайки от пречистване 

на отпадъчни води от населени места. Тази утайка ще се изпомпва периодично от 

лицензирана фирма и ще се предава за последващо третиране на фирма, притежаваща 

разрешително за третиране на този код отпадък.  

От експлоатацията на каломаслоуловителя на паркинг зоната ще се генерира 

опасен отпадък с код 13 05 08* - смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни 

сепаратори. Генерираният отпадък ще се събира периодично при почистването и 

поддръжката на съоръжението от лицензирана фирма, въз основа на сключен договор.  

От инсталацията за редуциране на желязо и арсен в минералната вода ще се 

генерира отпадък, съдържащ тези вещества, като към момента Възложителят проучва 

приложимите технологии. Такава възможна технология е описана в т. 1.3.1. на Доклада за 

ОВОС. При нея като отпадъци се генерират: сорбент от фероксихидроксид с адсорбиран 

арсен – с код 19 02 06 -утайки от физико-химично обработване, различни от 

упоменатите в 19 02 05, който се предава за депониране. 

Възложителят е в процес на уточняване на технологията, поради което точният код 

на отпадъка ще бъде определен на следващ етап. При всички случаи опасният отпадък ще 

се предава на фирма, притежаваща разрешително за последващото му третиране.  
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Битовите отпадъци ще се предават за последващо третиране на Регионалното депо 

за неопасни отпадъци в землището на с. Горна Малина. 

Останалите отпадъци ще се предават за транспортиране и последващо третиране на 

фирми, притежаващи разрешителни и/или регистрационни документи за конкретния код 

отпадък.  

Управлението на генерираните отпадъци в съответствие с нормативните 

изисквания не е свързано с отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото 

здраве.  

По отношение на опасните химични вещества, в незначителни количества ще се 

използват такива за инсталацията за очистване на арсен и желязо и за третиране на водата 

в басейните – предвижда се използването на натриев хипохлорит 9-10% разтвор и солна 

киселина 16-18% разтвор. Точните разчети на нормите за потребление на описаните 

химични вещества ще се изготвят на фазата на инвестиционно проектиране, като към 

момента по прогнозни данни се очаква да се съхраняват на място общо до 15 000 литра 

натриев хипохлорит на месец и до 5 000 литра солна киселина на месец, като това е и 

прогнозната норма за разходване на тези вещества на месец. Към момента се разглеждат 

два варианта за мястото на съхранение на тези вещества – в обособено складово 

помещение за натриев хипохлорит и солна киселина, или в резервоари, намиращи се в 

техническите помещения и отделени в отделна стая с отделна вентилация. Предстои 

конкретизиране на етап инвестиционно проектиране.  

Рискови енергийни източници (шумове, вибрации, електромагнитни лъчения) 

В района на ПУП-ПРЗ няма значими източници на шум – основен е транспортния 

трафик по близките пътища. Няма данни за превишения на нормите за шум.  

В района няма източници на вибрации, лъчения и радиации.  

Характеристика на последиците:  

По време на строителството ще се генерира основно шум от движението и 

работата на транспортната и строителна техника. Очакваните стойности са нормални за 

работна среда и непревишаващи допустимите норми. Въздействието е основно в рамките 

на строителния обект. 

Аналогично е въздействието на вибрациите – генерират се от строителната и 

транспортна техника, като въздействието е върху операторите на техниката и върху 

работниците в непосредствена близост.  

При използване на подходящи лични предпазни средства няма да има риск за 

здравето на работещите на обекта.  

Дейностите по строителството не са свързани с генериране на лъчения.  

По време на експлоатация на комплекса източник на шум ще бъдат основно МПС 

на посетителите – движението им в границите на имота е ограничено в рамките на 

паркинг зоната. 

Експлоатацията не е свързана с генериране на вибрации и лъчения.  

Въздействието е локално, незначително и обратимо. За периода на строителство е 

временно, за експлоатацията – постоянно.  

Генетично модифицирани организми 
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ПУП-ПРЗ няма отношение към генетично модифицирани организми. 

б). кумулативно въздействие 

Не се очакват кумулативни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, 

тъй като дейностите и свързаните с тях въздействия са ограничени в рамките на 

отредената площ на ПУП-ПРЗ, а експлоатацията на обектите за здравен туризъм не 

предполага отрицателни въздействия, както и такива които може да имат отрицателен 

кумулативен ефект с други инвестиционни предложения, планове и програми в района. 

в). трансгранично въздействие 

ПУП-ПРЗ се отнася за конкретните два имота в землището на с. Равно поле, 

община Елин Пелин, област София. Потенциалните негативни въздействия се очаква да 

бъдат с ограничен, локален обхват, основно в рамките на имотите. Най-близката съседна 

държава е Сърбия, която отстои на около 90 км по права линия западно от имотите. 

Местоположението, същността и размера на предвижданията на ПУП-ПРЗ и 

отдалечеността от други държави изключват възможност за трансгранично въздействие 

върху околната среда и човешкото здраве на територията на други държави. 

г). рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително 

вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски 

район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати): 

Предметът на ПУП-ПРЗ, както и мащабите на бъдещите обекти не са свързани с 

рискове за човешкото здраве, и нямат потенциала за предизвикване или създаване на 

условия за възникване на авария със сериозни последствия и обхват.  

Рискове за човешкото здраве и околната среда, включително от аварии могат да 

възникнат при: 

 земетресения 

 наводнения 

 снегонавявания, обледявания  

  пожари 

 радиационна авария в АЕЦ "Козлодуй" 

 трансгранични, радиоактивни и други замърсявания 

Действията в тези случаи се предприемат съгласно Авариен план на обекта, който 

ще бъде разработен преди въвеждане на комплекса в експлоатация.  

д). очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 

опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или 

нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по 

реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС: 

ПУП-ПРЗ и свързаните с него обекти не са свързани с увеличаване на опасностите 

и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови 

предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.  
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В района на ПУП-ПРЗ, в т.ч. в землището на с. Равно поле, няма действащи 

предприятия/съоръжения, класифицирани като такива с нисък или висок рисков 

потенциал от възникване на голяма авария, нито са предвидени нови такива към момента. 

Най-близките такива предприятия/съоръжения са:  

 складова база за съхранение на пиротехнически изделия на „Енигма“ ЕООД- 

ситуирана в гр. Елин Пелин, ПИ №068076 и № 068077 – класифицирано с 

нисък рисков потенциал - отстои на над 5 km югоизточно от имотите, 

предмет на инвестиционното предложение; 

 предприятие с предмет на дейност: доставка и експедиция на опасни 

вещества на „Финтех“ ООД – гр. Елин Пелин, спирка Верила – 

класифицирано с нисък рисков потенциал – отстои на над 3 km южно от 

имотите, предмет на инвестиционното предложение. 

 

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район 

и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 

Не се очакват и няма вероятност от значителни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве в резултат на реализацията на ПУП-ПРЗ.  

Обхватът на въздействията е в рамките на предвидените два имота.  

Предметът на ПУП-ПРЗ не е свързан с отрицателно засягане на географски райони 

и населението в тях. 

ж) ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени 

естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишение 

на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно 

земеползване): 

Засегнатата от ПУП-ПРЗ територия в рамките на двата имота е земеделска земя, 

която не се използва по предназначение, в непосредствена близост до регулационните 

граници на с. Равно поле.  

В обхвата на двата имота не са налични първично съхранени естествени ландшафти. 

В обхвата на имотите не са регистрирани културни ценности.  

Районът на ПУП-ПРЗ се характеризира с добро качество на околната среда, като не 

са установени и не се наблюдават превишения на стандарти за качество на околната среда 

или пределни стойности.  

Земеделските земи в района не са предмет и обект на интензивно земеползване.  

з) въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита: 

В обхвата или в съседство с ПУП-ПРЗ няма  ландшафти с признат национален, 

общностен и международен статут на защита.  
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5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и 

съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на 

възложителя, приложения: 

Представени са такива материали в предходни точки на Искането, както и в 

Приложенията към него. 

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време 

на прилагане на ПУП-ПРЗ, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и 

контрол по отношение на околна среда и човешко здраве: 

Няма нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на 

прилагане на ПУП-ПРЗ.  

Предвид, че ПУП-ПРЗ се разработва за реализация на обект за здравен туризъм, 

съответно не се предполагат значителни въздействия върху околната среда и човешкото 

здраве, не е установена необходимост от предлагане на мерки за наблюдение и контрол по 

време на прилагането на ПУП-ПРЗ. 

7. Информация за платена такса и датата на заплащане 

Прилагаме копие на платежно нареждане за заплатена такса от 400 лв. по чл. 1, ал. 

5, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната 

среда и водите.  

Б. Електронен носител – 1 бр. 

 

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1) Договор за покупко-продажба на имотите; 

2) Скици на имотите; 

3) Задание за проектиране на ПУП-ПРЗ; 

4) Мотивирани предложения за ПУП-ПР и ПУП-ПЗ; 

5) Сертификат за инвестиция Клас А. 

 

 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на 

посочения адрес на електронна поща 

 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с 

предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

 
 
 
 

Дата: 03.02.2021 г.              Възложител:…………………………..…………. 

(подпис /печат) 


