
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - София

Изх.
2021 г.

до
Г-Н РАДОСТИН ДАЧЕВ
УПРАВИТЕЛ
НА „ПС ГРУП“ АД
УЛ. „ЛАЙОТ КОШУТ” № 9А, ЕТ. 5, АП. 10 
ГР. СОФИЯ

Относно: Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за
поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м. „Брегова ливада“ и 
61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАЧЕВ,

Във връзка с внесена в Регионалната инспекция по околната среда и водите - София 
преписка и на основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.) 
приложено Ви предоставям Решение № СО - 20 - ЕО/2021 г. на директора на Регионална 
инспекция по околната среда и водите - София за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на горепосочения ПУП.

Съгласно горепосочената разпоредба от Наредбата за ЕО, е необходимо да обявите 
решението в 3-дневен срок от получаването му чрез страницата на възложителя в интернет 
и/или по друг подходящ начин.

Обръщам Ви внимание, че на основание чл. 29, ал. 3 от Наредбата за ЕО следва да 
уведомите РИОСВ - София в 14-дневен срок след одобряването/приемането/утвърждаването 
на плана, включително за оповестяване на одобрението/приемането/утвърждаването.

Приложение:
1. Решение № CO - ZO ~ ЕО/2021 г.
2. Копие от становище?цдБД£ , изх. № ПУ-01-578-(8)/05.03.2021 г.

>;
С уважение,

РУМЯНА МАРИЙ
За директор на Регионалц^йДсЯе^кЦия по околната среда и водите - София 
Съгласно Заповед за зам$№1$и1е № РД -115/23.10.2018 г.

София 1618; п.к.332; бул. „Цар Борис III” № 136; ет.Ю;
Деловодство: (+3592) 955 55 98; Зелен тел.: (+3592) 856 51 52; факс: (+3592) 955 93 62;

e-mail: riosv@riew-sofia.org



wl
P E TI YE JI HKA E b JIf API4.fl
MunrrcrepcrBo Ha oKoJIHara cpeAa H BoAHTe

Peruona.nHa rrHcnerculrfl rro oKoJrHara cpeAa H BoArITe - Co{un

PErrrEHr{E Nb CO -N -EOt202t r.

3a rrpeueHflBaHe sa neo6xoAuMocrra or rr3BbpluBaHe Ha eKoJrornqHa oIIeHKa

Ha ocnosaHge qJr. 85, a-n. 4 u 5 or 3axoua 3a orra3BaHe Ha oKoJIHara cpeAa (3OOC), ttt. 4, r. 2 u qr.
14, u. I u 2 or Hape46am 3a ycnoBr4sra h pe1a 3a H3BbpIxBaHe Ha eKoJIotHtIHa oIIeHKa Ha [JIaHoBe Ia

rporpaMr{ (Hapea6a ga EO, AB, 6p. 5712004 r., I43M. l,t,(on.),'II. 31, il. 4 u 6 or 3axoua ga

6uororuqnoro pa3Hoo6pasne (3BP), ur.. 37 , ar. 4 nts BpB3Ka c til. 2, il. l, r. 1 or Hape.u6ara sa

ycnoBr.rrra r,r peAa 3a r.r3BbptuBaHe Ha oueHKa 3a cbBMecTI,IMOCTTa Ha ITJIaHOBe, fiporpaMl'I, rpoeKTI{ I4

r.rHBecrHrIHoHHr.r npeAnoxeHr.rf, c [peAMera H UenI4Te Ha oIItBBaHe Ha 3aIqI,ITeH[ITe sonu (Hape,:6asa

OC, AB, 6p.7312007 r., nsu. ra 4on.), npeAcraBeHa [r{cMeHa AoIqrN,IeHTaIILIfl or Bb3JIoxureJLs no qJI.

8a, ar. I u2 or Hapea6ara sa EO r ro qJr. 10, ar. I u2 or Hape46ara sa OC, KaKro H nonyrreHu

craHoBlrrqa or EacefiuoBa Auperqua ,,.{yuaBcKr,r pafiou" u PeruoualHa 3ApaBHa I,IHcrIeKIILrfl -
Corfnficra o6racr

PEIIIUX

Aa He ce u3BbprrrBa eKoJroruqHa orIeHKa Ha llo.qpo6eH yctpofictneH IIJIaH - fllas 3a perynauus u

3acrpof,BaHe (|IVil-[P3) 3a ro3eMJreHH HMorr.r c u4euruQrrxaropl{ 61248.1.136, rr,r. ,,Bperona

ilLtBara" u 61248.14.2, wt.,,IOpro", c. PaeHo noJre, o6ulnua Erun fle.nuu lrpu npllJlaraHero, Ha xoftro
HflMa BepoqrHocr Aa ce oKaxe 3Harrr.rrerHo orpr{uareJlHo Bt3,[eftcrsue Bbpxy oKoJIHara cpeAa I4

IIOBEIIIKOTO 3APABC

Bb3Jroxrrrel: ,,fIC fPyfl" A[, EI,IK: 102138691, ceAaJILIue H aApec Ha yrpaBJleuue: O6lact Cotfur
(croluqa), o6ut. CronrqHa, rp. Co(fur, paftou ,,KpacHo ceflo", [.KoA 1000, yl. ,,Jlaftoul Kouyr" Ns 9

A, er. 5, an. 10

xapar$epucrrrKa Ha rrJraHa: [e.rrra Ha pa3rnexAaurnr IIYI-IIP3 e rtpoM.f,Ha Ha [peAHil]HaqeHl,Iero

Ha 3eMflTa Ha no3eMJreHH uMorr.r c u4euur$Llraropll 61248.1.136, rvr. ,,Bperona rusara'' u 61248.14.2,

u. ,,Iopro", c. PaBHo rroJre, o6uuua Eluu flerun H [peABI,IxAaHe Ha 6t,qeuo 3acrpoqBane c

6a-nseolorurreH rIeHTtp 3a KoMnJreKcHa npo$nnarrura, pexa6uilura\r4fl I,I xllAporepaneBTuqHo

reqeHue c Mr.rHepa[Ha BoAa. I,Iuorure ca c o6ua rnoul 76405 tu2, tpafino [peAHa3HaqeHLIe Ha

repuropr4.sra - 3eMeAencKa H HarrprH Ha rpaftuo rroJr3BaHe cborBerHo HeH3rIoJI3BaHa Hur,a (yrap,

opur,rqa) u nvrBap.a.

C nlana 3a perynarlufl. ce [peABr{xAa yperyJrr4paHe Ha [o3eMJIeHLI HMoTLI c ra4eHru$I,IKaropt4

61248.1.136 u 61248.14.2 r{ c63AaBaHe Ha ABa Hosu YIII4, KaKro crIeABa:

o YIILI I-136 - sa o6ulecrneuo o6cryxeaue;
o YIILI I-2 - za o6ulecrseuo o6cryNnaue.

Cruacno nJraHa 3a 3acrporBaHe B pilMKr,rre Ha r.rMorrrre 3acrporBaHero Iqe 6rAe cno6ogHo, c
BlrcoqvHa Ha crpaAr.rre Ha ocHoBHoro 3acrposBaHe ao 20,00 M, pa3[onoxeHo Ha orcrornr4fl. Ao
rpaHurlr{Te Ha HMora B cborBercrBr.re c Aeficrnaulara HopMarfinna ype46a.

Ilpelsr,rNlar c e cJre,(Hure ycrpo fi crBeH r.r napaM erpr, :

o fhtrnocr Ha 3acrpoffBaHe < 40o/o;

o Kprnr <0,8;
o MunuuaJrHa o3eJreHeHa rrnoul >20%o;

o BucoquHa Ha 3acrposBaHe - Ao 20,00 rra.

Co$ar l6l 8; n.x.332; 6yn. ,,I-{ap Bopuc III" Ns 136; er.10;
,{eronoAcreo:(+3592)9555598;3eneuren.:(+3592)8565I 52;$arc:(+3592)9559362;

e-mail : riosv@riew-sofi a.org



B HoBoo6pa3yBatnfl. yIlI,I I-2 ce [peABr,rxAa r,r3rpaxAaHero Ha 3ApaBHo-o3ApaBr.rreneH
6alueonoruqeH CfIA IIeHrbp, xoreJl rr rapKHHr soHa. B uonoo6pasyBaHr{fl yIII4 I-136 ce npeABr.rxAa
Ll3rpaxAaHero Ha rlacr or napKI{Hr 3oHara, KaKTo u ctpa7^a - o6ulexurr.re 3a qacr or o6cryxsarqzs
nepcoHaJr.

.{ocrtnrt 4o uonoo6pa3yBanll{ yIII4 I-136 ce ocuryprsa c AeficrBarrlara ynrlrrHa perynarlr4, or
O .T .26-26a, o Ao ynl4 I-2 or O .T .26-26a, O .T .7 3 -7 0-68 .
ElerrposaxpaHBaHero Ha o6errure e [peABr{AeHo qpe3 rrpprcbeAr.rHrBaHe KbM
eneKTpopa3[peAeJILITeJIHaTa Mpexa n pafiona. Kato alrepHaTlrBeH r.r3ToqHr.rK Ha TolJroeHepru, pr

eneKTpoeHeprH, 3a 6alueolorvllq:,ilug, IIeHTbp e npeABr.rAeHo H3[on3BaHero Ha npHpoAeH tB,
CbOTBeTHO B pe3epBeH la3OB KOTen 3a OTOIIJIeHLIe C HI,ICKOeMHCI4OHHa ropenKa C MaKCHMaJIHa
MoIrIHocr 1600 kW H Ko-reHepallfioHeH MoAyn c o6uta ronJrr,rHHa r.r eneKTpr,rqecKa MorrlHocr ao 1000
kW (orcono 440 kW eneKrpllqecKa H 550 kW ronruuua). Ilapauerprrre rrle 6r.qar KoHr(peru3r4paHl u
yroqHeHu Ha erarl LIHBecTLI[uoHHo rlpoeKTr.rpaHe. 3a rasu(puqupaHe Ha crpaAr.rre u o6emure rrle ce
[oJI3Ba CbIIIeCTByBaIIIO ra3OBO Tpace, flpeMr,rHaBarrlo noA ynr.rrlaTa MexAy \BATA HMOTa.
Bo.qocna6AsBaHero 3a nrurefiuo-6l,IToBu HyxAt4 rrle ce ocurypu or cbilIecrByBarrlara
noAocua6AI'ITeJIHa Mpexa n paftoua. Heo6xoAtrrvroro KoJrr,rqecrBo, cbc cborBerHoro KaqecrBo
MI4HepuInHa BoAa Iqe ce ocurypu or cbrrlecrByBarrl coHAax C-46 xr, or fracrbK ,,PaBHo [oJre -
Co$r'Ificra o6.uact, o6uluna Eruan fIerHH" Ha HaxoAurrle Ha MHHepanHH Bo4z ,,Ka3r.rqeHe - Panuo
rore". 3a qelra ule 6rAe LI3rpaAeHo HanopHo BoAo[poBoAHo rpace Io r.rMor 61248.14.2.
flpe4nr.Ixga ce Ll3rpaxAaHe Ha rrJrorrlaAKoBa KaHurJrrr3aur.rrr B paMKr,rre Ha HMorr.rre, Karo 3a rperr4paHe
Ha or[aABqHI'ITe 6urono-(peKEIJIHLI BoAI{ lqe 6rAe uonrupa*a MoAynHa JroranHa rrpeq?rcrBarenHa
craHIIHt 3a or[aAHI,ITe BOALI c KalaIIrITet 850 EX, n Kosro BoAr.ITe ule ce fipeqilcrBar Ao cneAHVTe
napilMerpll: BIIK5 - 25 mgll, XIIK < 125 mgll, Hepul3rBopeHr.r Berrlecrsa < 60 mg/I. Ilaparr,rerpure rrle
6rAar KoHKperLI3vpaHH rt yrorrHeHu Ha erafl r.rHBecruur.roHHo [poeKTr{paHe. lrN4oeuure BoAr.r or
IIapKLIHT 3oHara Iqe [peMLIHaBar npe3 KaJroMacJroynoBrrreJr or KJrac 1. lrxgoaHuTe r{ orrraAbqHrare
6urono-$eKiIJIHLI BoAH cJIeA [pequcrBaHe ce [peABr{)KAa La 6rlan 3aycrBaHil B pera JlecHoscxa.
Cne.q LI3[oJI3BaHe, MLIHepiIJIHara BoAa or 6acefiuure ce npeABHxAa la 6r1e KoHTponr4paHo
I{3nycxaHa B LI3KycrBeHo AeKoparr.rBHo e3epo, cb3AaAeHo B r{Mor 61248.14.2, or Koero rpaBuTaqHo
Iqe ce orrr.rqa B peKa JlecHoscra.
Ha ocnosaHl{e qJI. 13, ar. 2 ot Hapeglara sa EO e ussrprxeHa rpoBepKa 3a AonycrrrMocr Ha rnaHa
cnprMo pexl{MLITe, onpeAeJIeHLI B yrBbpAeHr.rre flnas 3a yflpaBneHr.re Ha peqHrrre 6acefi:Hu @YPB) u
flnaH 3a yrpaBneHue Ha pLIcKa or HaBoAHenrar (llYPH) n flyHancxu pafiou. Brg ocHosa Ha rHcMeHo
craHoBr,rilIe Ha BacefiHosa AupeKrlr.rfl ,,,{yuancru pafioH" (EAAP), c H3x. }lb IIy-01-578-
(8y05.03.2021 r., peaJrr.r3r.rpaHero Ha IIYII e AonycrlrMo crrpffMo rlenure 3a orunBaHe Ha oKonHara
cpeAa, 3aJIoxeHLl s fIVPB 2016 - 2021 r., KaKTo I{ c [peABr.rAeHr.rre MepKr.r 3a nocrrrraHe Ha re3r{
UeJILI, flpfi cEa3BaHe Ha MepKHTe, rrocoqeHH B T. 1.1.2 or cbrrloro craHoBurrle. IIy[-[P3 e Aonycrr,rM
cflprMo flporparr,rata or MepKI4 3a HaManffBaHe Ha pucxa or HaBoAHennfl.,3aJroxeHr.r s IYPH 2016 -
2021 r. Ha,{yuarcru pafioH.
C raKa npeAcraBeHllt IIy[ ce oqepraBa paMKara na 6r,qeqo piBBr.rrr{e Ha HHBecrHur4oHHo
npeAnoxeHlre, flo[aAarr\o B T. 24, 6yxza ,d" tt,,B" Ha flpuloxenne Ns 1 rru 3OOC, 3a Koero c
nLIcMo c I{3x. }lb 13650-7569124.11.2020 r. Ha AllpeKropa na PI4OCB - CoSun e orpeAeneHa
flpolleAypa 3a LI3BbpIIrBaHe Ha 3aAbnxr.rrenHa oueHKa Ha Bb3Aeficrsuero Bbpxy oKoJrHara cpeAa
(oBoc).
C sx. J\b 13650-2280/04.02.2020 r. or Bb3Jroxr,rreJu Ha rJraHa e 3arrBeHo ,rcKaHe 3a orxBbpnflHe Ha
Bt3MoxHocrra, [peAocraBeHa or pa3nope l6ara Ha qJr. 9l , a* 2 or 3OOC, H AorrycHara c flr{cMo rd3x.

13650-7569124.11.2020 r., a LIMeHHo rpoBexAaHero caMo Ha eAHa or r.r3rrcKBarqrre ce orleHKr.r ro
peAa Ha rJIaBa rlrecra or 3OOC (n xourperHns clryvrafi - onpe4eJreHara flporleAypa no OBOC) z
npoBex,{aHe Ha caMocrorreJrua rpo[e.[ypa sa IIYfI-fIP3.
Btn nprara c ropel,I3JloxeHoro I{ Ha ocHoBaHr,re r{Jr. 2, M. 2, r. I or Hape46 ara 3a EO sa [JraHa e

[poBeAeHa flpoueAypa rro [peIIeH.rIBaHe ua ueo6xoA]rMocr"Ta or H3BbprrrBaHe Ha eKonorr4rrHa oueHKa.
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Cruacno vl. 84, al. I or 3OOC u .ur. 4, r. 2 or Hape46ara 3a EO, rounereHreH opraH 3a

rrpoBex.qaHe Ha npoueAypara tro EO e ArlpeKropbr na PZOCB - Co$ux, Karo ctIIIHrr e

KoMrereHreH I{ no rpoueAypara sa OC, cbnlacHo 3BP u Hapea6ara sa OC.

O6xsarbr Ha IIYII He 3acflra o6erru or HaquouzrnHara eKoJloruqHa Mpexa (HEM), a IaMeHHo

3arrlrrreHu TepuTopr.ru rro cMr.rcbJra na 3axona 3a 3aITIHTeHLITe repl,IToplafi (33T) v 3aI[LITeHI'I 3oHI4 or
Mpexara ,,Harypa 2000", onpeAeneHr4 cbriracHo 3EP. Haft-6nlrco pa3[oJloxeuara 3aIrIHTeHa 3oHa e

BG0002004 ,,,{oluu Eorpon - Kasu.reHe" 3a ora3BaHe Ha AI,IBLITe IITI,IqTI, o6gseHa ctc 3auoseA Ns

PA-573/08.09.2008 r. Ha Mr,rHucrbpa Ha oKoJrHara cpepla r.r BoAHre (AB, 6p. 8412008 r.), orctoaula Ha

rroBeqe or 700 M 3anaAHo or I,IMorHTe.

Ha ocuonaHr.re rrJr. 2, M. 1, r. I or Hapeg6ara3a OC, urautr tIoAJIexu Ha flporleAypa lro oIIeHKa 3a

cbBMecrr.rMocrra (OC) uy c npeAMera r.r qenr.rre Ha olra3BaHe Ha ouucaHara no-rope 3auII.ITeHa 3oHa,

Karo cbrJracHo qJr. 31, al.4 or 3BP r qn. 35 or Hapeg6ara3a OC, upouelypara uo OC ce I'I3BBpIxBa

r{pe3 npoueAypara uo EO.
[lyil, KaKTo caM no ce6e cH, TaKa H BbB B3anMoAeficrsue c Apyru rIJIaHoBe, npolpttMl,I u

r4HBeCTr4rIHOHHr,r flpeAJroxeHr.rf,, HflMa BepoflTHocT Aa oKaxe 3HaqI,ITenHO OTpI'IIIaTeJIHO Bb3AefiCrnne

Bbpxy 3arrIHTeHH 3OHpr U UpUpOAHT{ rtlectoo6urald.hlfl., IIoIIyJIaIIHI,I l,t UeCroo6ilTaHnfl Ha BLIAOBe,

rrpeAcraBnsBaulr4 [peAMer r4 rIeJI Ha ona3BaHe B 3auII,ITeHHTe 3oHI,I, H BbB Bpb3Ka c T il. 37, al. 4 or
Hape46ara sa OC, c Hacroqrqoro perxeHue ce nperleHrBa Aa He ce I,I3BbpIxBa oIIeHKa 3a creneH Ha

ersAeficrsue Bbpxy crroMeHarara rro-rope 3arrlrrreHa soHa or eKoJloruqHara Mpexa,,Harypa 2000".

MOTI,IBII:

1. C f[yf| ce oqepraBa paMKara 3a pmBr,rrr.re Ha r.rHBecrrlUlloHHo npeAJIoxeHLIe, flonaAalrlo B

o6xsara ua flpuloNenue Ns I na 3OOC, 3a Koero ce LI3BbpIxBa orAenHa npoueAypa uo oueHKa

Ha nrsAeficrBrdero Bbpxy oKoJrHara cpeAa no peAa Ha rJIaBa Ilrecra or 3OOC, qpe3 Kof,To trle

6rlar KoHKperH3Llpa*vr oqaKBaHr.rre srsAeficrBlrfl or 6r,ueqoro crpol,ITencrBo LI eKcnnoarallvrfl,Ha

6arneororla-urnfl. IreHTbp Bbpxy oKoJIHara cpeAa u rIoBeIrIKoro 3ApaBe.

2. C nucno c H3x. Ilb II_02-3654912126.01.2021 r. Ha KMera sa o6uluna Eluu flelus e AaAeHo

rpeABapr,rreJrHo cbrJracue 3a craprr.rpaHe Ha flpoqeAypa 3a uspa6orxa na IIYI-IP3 sa no3eMJIeH]I

r{Moru 61248.14.2 u 61248.1.136, c rten yperyn]rpaHero ]rM 3a o6qecrneso o6crryxnane Lr

orpexAaHero r.IM ,,3a 4pyr o6ulecrseH o6ext, KoMrreKc".
3. Tepuropznre Ha r{Morr,rre, npeAMer ua ycrpoficrBeHo IInaHI4paHe, He ca qacr or lau4uratpr c

npr.r3Har HarluoHrlnes, o6ulHocreH LIJIII MexAyHapoAeH craryt Ha 3aIrIHTa.

4. 3a repuropvrvrre, florraAarq]r s o6xnara sa IIYI He ca ycraHoBeHLI eKoJloruquu npo6leMl,I, Bbpxy

Kor4To peanr{3r,rpaHero Ha [JraHa 6u oraralo AonbnHureJlHo HerarI,IBHo BJILI.flHI{e.

5. Csuacrro craHoBrrqe na B.4AP, ttsx. ]',1! [y-01-578-(8y05.03.2021 r.:
5.1. He ce orraKBa peanu3r,rpaHero Ha IIy[-nP3 Aa AoBeAe Ao BnoIIraBaHe Ha exoJlorilrlHoro

LrJtLt xHMHrrHoro cbcrorHHe Ha [oBbpxHocrHo BoAHo rflJIo peKa Crapr.l I4crcp u

HelocrvfaHe Ha nocTaBeHaTa eKonoluqHa uen 3a Helo.
5.2. PealuazpaHero Ha Iyil-tIP3 HflMa Aa oKaxe srsAefictsue Bbpxy KoJll{qecrBeHoro Ir

XI{MI.IIIHOTO CbCTOflHLIE HA IOA3EMHI,ITC BOAHI,I TEJIA B PAftOUA.
5.3. IloseN,rreu r{Mor c u4enru(pnxarcp 61248.1.136 rorraAa B rrpoexreH noxc II, a [o3eMneH

HMor c n4eurraQr.rKarop 61248.14.2 noraAa B rrpoeKTeH Irorc III or caHI,ITapHo-

oxpaHuTenHara 3oHa oKoJro BoAoBeMHH cbopbxeluvs, C-44xr, C-45xr, C-46xr, C-50xr, C-
55xr or HaxoAl,rqe 3a MHHepanHu BoAu ,,Ka3uHeHe - PaeHo nore", yqacrbx ,,PaBHo [oJIe -
Co$uficra o6racr, o6ulnua Eruau flerr,rH". flpeAua.ueur4re B IIy[-IIP3 Aefiuocru He ca B
HapyrxeHr.re ua:a6pauw u orpaHI,IqeHLIr, 3iuloxeHu B IIyPB 2016 -2021r.

6. PeamagauuflTa Ha IIy[ ue 6rAe r.r3BbH Tepr.rropurra Ha 3arqr.rreHr.r 3oHr,r or eKoJlor]IqHara Mpexa

,,Harypa 2000", nopaArd Koero HflMa BeposrHocr or lrpflKo uIwI KocBeHo
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yHl{uoxaBaHe/yBpex,{aue Ha Mecroo6I,ITalvrflra r.r BraAoBere, npeAMer Ha orra3BaHe B Haft-6ntr3Ko
pa3nonoxeHaTa 3arrl[TeHa 3oHa.

7. Hsi\,ra BepoflTHocr or yBpex.qaHe ululu yHuruoxaBaHe Ha xpaHilTenHr.r uecroo6uralLtq,
rraecroo6ura],i,fig 3a HoIrIyBaHe, KaKTo 14 or [peKbcBaHe ua 6uoropraAopHr.r Bpb3Kr4 3a Br4AoBere
ITHITI'I, [peAMer Ha oIIa3BaHe B 3arrlr.rreHa 3oHa BG0002004 ,,[onuu Borpon - Ka3uqeHe,, 3a
orla3BaHe Ha AHBLITO nrl'Iqu, rtfi rato [pe,(BI,IAeHure Aefinocrr4 IrIe ce r.r3B6prxBar ]r3BbH 3oHara.

8. flpegna.q MecroloJloxeHl,Iero LI xapaKTepa na fIV[) lasMa BepoflTHocr peanr,r3arlilflTa My la
AoBeAe 4o Spanr,reHTaul,L Ha Mecrooluragux Ha BI4AoBe npeAMer Ha ona3BaHe B 3arrlr.rreHara
3OHa, KaKTO I4 IO HaMZUI_SBaHe Ha rrrlcneHocTTa I,IM.

9. HqIvIa BeporTHocT oT HaTpyIIBaHe Ha oTpI{IIaTenHI,I KyMyJraTr{BHr,r nrsAeficrsu, Btpxy [p[poAHr.rTe
uecroo6uralflpls, u lrlecroo6ura*uflTa Ha BI,tAoBere, npeAMer Ha ofla3BaHe B 3aIIIVTSHI{TS 36HI,I, [ptr
peuIJII'BaIIurra nnaHa cnpffMo oAo6peHLITe Ao MoMeHTa Apyru r4HBecrr,rUroHHil npeAroxeHr4q,
[JraHoBe, nporpaMr{ I{ npoeKTr.r.

10. O6xsarBT Ha rrJraHa He 3acrra 3arru,rreHr,r repr,ITopr.M rro cMr.IcbJra sa 33T.
I 1. CrrnacHo craHoBI,IlIe Ha PeruoHaffra 3ApaBHa r,rHcneKrlH, - CoQu[cxa o6lacr, c r.r3x. j\lb 10-24-

1115.03.2021 r., usrotBrHero Ha nJIaHa, c ueJr ocbrrlecrBrBaHe Ha 6r4e11oro vHBecrr.rqrroHHo
flpeAnoxeH[e, He flpeAflonara Bb3HHKBaHe Ha 3ApaBeH pr{cK 3a pa6oreulure H xr{Byrqr{Te B
6flnsocr.

12. IlpunaraHero Ha nJIaHa He e cB6p3aHo c rpaHcrpaHr{qHo Bt3Aeficrsue Bbpxy oKoJrHara cpeAa,
[peABr.rA MecTolonoxeHueTo Ha 3acerHaT a T epuT opt4fl .

Hacrogluoro pelueHlre Ea He ce r.r3BbprrrBa eKoJror[rrHa oueHKa Ha Iloqpo6eu
ycrpoficrnen nJIaH lflaH 3a peryJlarlrrfl *t 3acrporBaue 3a [o3eMJreHrr nMorr.r c
ugenruQuKaroplr 61248.1.136, n. ,,EperoBa JrrrBaaa" il 61248.14.2, lr. ,,IOpro,,, c. panuo roJre,
o6qnua E.nnu fle.nuu He orMeHfl 3aAbJrxenr.rflTa Ha Bb3floxrlTerq 3a rr3nbJrHeHr.re Ha
Ir3IrcKBaHIrflTa Ha 3arona 3a ola3BaHe Ha oxoJrHara cpeAa, Apyru creurraJrHrr 3aKoHrr r{
noA3aKoHOBIr HOpMarIrBHIr aKTOBe, u rre Mo)I(e Aa cJryx[ Karo ocHoBaHrre 3a ornaAaHe Ha
orroBopnocrra cbrJracHo qeficrnauara HopMarr.rBna ypeg6a.

Ha ocHosaHrre qJI. 88, a.n. 6 or 3arona 3a ona3BaHe Ha oKoJrHara cpeAa, Penrenuero ry6u
npaBHo Aeftcrnue, aKo B cpor 5 roAlrHH or BJrrr3aHero My B crrJra ne e ogo6peH cborBerrrrt
NJIAH.

Ha ocnosaHrre qJI. 88, a.n. 7 or 3axoHa 3a ona3BaHe Ha oKoJrHara cpeAa, rrptl [poMrHa Ha
Bb3flox[Tefls Idlnlu npeAll H3MeHeHIre Ha [JraHa Bb3JroxHTeJrflT, cborBerHo HoBIrflT
Bb3Jroxrrren rpn6na Aa yBeAoMH cBoeBpeMeHHo pI,IocB - coSnr.

PerueHuero Moxe Aa 6r,I,e o6xa.nnauo qpe3 AlrpeKTopa na PeruoHaJrHa r.rHcneKugq 11o
oKoJrHara cpeAa Ir BoAI{Te - CoQun s l4-AHereH cpoK or cro6ulaBanero My rrpeA MrrHrrcrbpa Ha
oKoJrHaTa cpeAa lI BoArITe rrJrrr [peA cboTBeTH[rff AgrrunucrparrrBeH cr4 cro6pa3Ho rrpaBr.rJrara
3a noAcbAHocr no u.n. 133, a.n. I Alvrunr.rcrparrrBHonpoUecyaJrHr.rfl KoAeKc.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № ПУ-01-578-(
Плевен,................ '¿.-¿...2021 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ 
УЛ. „ЦАР БОРИС III“ №136, ЕТ. 10 
П.К.332 ГР. СОФИЯ

На ваш изх. N° 13650-1649/26.02.2021 г.

Относно: инвестиционно предложение (ИП) „Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори
61248.1.136 м. „Брегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин 
Пелин

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с искане 
за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 13, ал.2 от Наредбата 
за условията и реда за извършване на екологична оценка. В изпълнение на разпоредбите 
на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ). изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за 
постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на 
речните басейни:

Съгласно представената информация:
ПУП-ПРЗ за ПИ 61248.1.136 м. „Брегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“ се 

изготвя във връзка с ИП „Изграждане на нови сгради представляващи Балнеологичен 
център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с 
минерална вода " с цел промяна предназначението на земята.

Съгласно ПЗ височината на сградите на основното застрояване е до 20м.
Основното застрояване е предвидено на отстояние минимум 3 м. от западната 

регулационна линия и минимум 5 м. от другите улични и странични регулационни линии.
Водоснабдяването за питейно-битови нужди ще се осигури от съществуващата

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42 
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ВиК мрежа.
Необходимото количество минерална вода ще се осигури от сондаж С 46 хг от 

ИМ В "Казичене - Равно поле" - участък Равно поле - Софийска област, община Елин 
Пелин. За целта ще бъде изградено напорно водопроводно трасе до ПИ 61248.14.2.

Ще бъде изградена площадкова канализация. За третиране на битово-фекалните 
отпадъчни води се предвижда монтиране на модулна локална пречиствателна станция 
за отпадните води с капацитет 850 ЕЖ. Дъждовните води от паркинга ще 
преминават през каломаслоуловител от клас 1.

Дъждовните и битово-фекалните отпадъчни води след пречистване се предвижда 
да бъдат зауствани в р. Лесновска

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ и ПУРН, коиго ще са 
с период на действие 2022 - 2027 г., Като част от тези дейности е и актуализацията на 
целите за опазване на повърхностните и подземните води, както и мерките за тяхното 
постигане. Планираните дейности и реализацията на ИП, при необходимост, следва бъде 
съобразят и с етапите на актуализация на ПУРБ и Г1УРП. респ. екологичните цели и 
проектите на ПУРБ и Г1УРН с програма от мерки. Информацията и документите ще 
бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: 
www.bd-dunav.org.. секция ..Управление на водите“, подсекции „План за управление на 
речните басейни" и „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.".

1.1. План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 - 2021 
г. - ПУРБ 2016 - 2021 г.

ПИ 61248.14.2 и ПИ 61248.1.136. в които ще се осъществи ИП, граничат с воден 
обект река Стари Искър (Лесновска).

1.1.1. ПИ 61248.14.2 и ПИ 61248.1.136 попадат в следните повърхностни водни 
тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностно водно тяло:

Поречие Код на ВТ Географски обхват
Естествено 

/СМВТ 
/ИВТ

Екологично 
състояние/ 
потенциал

Химично 
състояние

Искър BG1IS600R1016 р. Стари Искър от 
вливане на 

р.Елешница при Елин 
Пелин до вливане в р.

Искър при
Световрачене

СМВТ не добър 
(БПК5, N-total. 
Р-total, Р и N- 
съединения.М 
Ф.МЗБ.ФБ.Ри 

би)

добро

Забележка: * СМВТ - силномодифицирано ВТ; И И - изкуствено ВТ. За СМ ЗТ и ИВТ се

определя екологичен потенциал.

Поставените цели за водното тяло до 2021 г. са: ,, Постигане на СКО( за Б11К5, И- 
1о1а1, Р-1о1а1, Р и И-съединения,МФ,МЗБ,ФБ,Риби за умерен екологичен потенциал до
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202¡г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите 
елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро 
химично състояние."

Не се очаква реализирането на Г1УП-ПРЗ да окаже негативно влияние върху 
горепосочените елементи на качество и респективно да доведе до влошаване на 
екологичното или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на 
поставената екологична цел, тъй като съгласно предоставената информация:

- Генерираните битово-фекални отпадъчни води се предвижда да се пречистват 
посредством модулна локална пречиствателна станция преди заустване в р. Лесновска,

- Дъждовните води от паркинга ще преминават през каломаслоуловител, след което 
ще се смесват с останалия поток дъждовни води и ще бъдат зауствани в р. Лесновска.

1.1.1.2. Подземно водно тяло (ПВТ)

Код на ПВТ Име на ПВТ Хнмнчно 
състояние

Количествено 
състояние

BG1GOOOOONQ030 Порови води в Неоген-Кватернсра -Софийска
долина

лошо
(Fe.Mn)

добро

BGIGOOOOOONO33
Порови води в Неогена- Софийска 

котловина
лошо (Fe,
Мп)

добро

Поставените екологични цели за подземните водни тела са: „1. Запазване на добро 
количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние“.

Реализирането на ПУП-ПРЗ. ням;1 да окаже въздействие върху количественото и 
химичното състояние на горепосочените ПВТ.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 ог ЗВ

Зони за 
защита на 

водите
Вид на зоната ПУП-ПРЗ не попада/понада 

(име, код) в зона за защита

чл. 119а, ал.
1,т. 1 отЗВ

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. 1 19а, ал.
1, т. 3 от ЗВ

Чувствителна зона Попада - ВСС5АКЮ4
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 11е попада
Зона за местообитания 11е попада
Зона за птици Не попада
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1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ 
и буферни зони около водовземните съоръжения/системи. в случаите когато не са 
определени СОЗ:

- по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните 
зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3) със Заповед № РД - 75/03.02.2015г на 
Министъра на околната среда и водите е определена СОЗ за Сондаж № Ив. ПИ
61248.1.136 и НИ 61248.14.2 не попадат в границите на СОЗ на Сондаж № Ив

- за сондажи С-44хг; С-45хг; С-46хг; С-50хг: С-55хг е открита процедура от 
МОСВ за определяне на СОЗ, заведена п БДДР с вх. № ОБ-1281/03.07.2017 г., която към 
настоящия момент не е приключила. Съгласно наличната информация в БДДР, ПИ
61248.1.136 попада в проектен пояс II, а ПИ 61248.14.2, вкл. изграждането на сондаж за 
геотермална енергия попадат в проектен пояс III на СОЗ на водовземни съоръжения С- 
44хг; С-45хг; С-46хг: С-50хг; С-55хг от находище за минерални води „Казичене - Равно 
поле“, участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“.

1.1.2. Мерки, заложени в ПУРБ 2016 - 2021 г., конто трябва да се вземат
предвид при реализиране на инвестициония проект

А. Забрани и ограничения, свързани с предвидените дейности
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Код на 
мярка

Наименование на 
мярка

Действия за изпълнение на мярката Код на 
действието

DWJ
♦

Забрани и ограничения за 
изпълнение на дейности 

в зоните за защита на 
питейните води и в 

определените санитарно- 
охранителни зони (СОЗ) 
и буферните зони около 

водовземните 
съоръжен ия/с истем и

4. Спазване на забрани и ограничения в 
СОЗ съгласно заповедта за определяне на 
зоната и списъка по Приложение № 1 към 
Националния каталог от мерки ** (ПУРБ)

DWJ 4

РМ_9 Предотвратяване на 
влошаването на 

състоянието на водите от 
проекти и дейности на 
етап инвестиционните 

предложения

2.Недопускане реализацията на 

инвестиционни предложения, водещи до 
негативна промяна на състоянието на 

водните тела;

РМ_9_2

DP 2 Намаляване на 
дифузното замърсяване 

от промишлени дейности

8. Забрана на миенето и обслужването на 
транспортни средства и техника в 
крайбрежните заливаеми ивици и 

принадлежащите земи на 
водохранилищата

DP_2_8
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Код на 
мярка

Наименование на 
мярка

Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието

Р1_2 Осигуряване на 
подходящо пречистване 

на производствени 
отпадъчни води

1. Забрана за въвеждането в експлоатация 
на обекти, формиращи отпадъчни води и 
осъществяването на дейности без приети 

по установения ред пречиствателни 
съоръжения, освен в случаите, когато не 

са необходими

Р1_2_1

Съгласно предоставената информация, предвидените в ПУП-ПРЗ дейности не са в 
нарушение на горепосочените забрани и ограничения.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените 
дейности

Код 
на 

мярка
Наименование на мярка

Действия за изпълнение на 
мярката

Код на 
действието

ОР14 Намаляване на дифузното 
замърсяване от отпадъци от 

населени места

Депониране на битови отпадъци в 
съответствие с изискванията за 

третиране на отпадъци.

ОР_14_2

При реализиране на ИП да се имат предвид приложимите мерки съгласно 
Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към 11УРБ 2016 - 
2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11), в т. ч.:
- При прилагане на .мерките, свързани със строителство, да не се допуска 
замърсяването на речните легла със строителни материази и гориво-смазочни 
материали от строителната техника.

Заключение: ПУП-ПРЗ е допустим спрямо целите за опазване на околната среда, 
заложени в ПУРБ 2016 - 2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези 
цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2 По отношение на План за управление на риска ог наводнение (ПУРП) 
2016 - 2021 г. в Дунавски район

ПУРН 2016- 2021 г. е приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет. За 
утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са 
изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно 
настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г. ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на 
риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, 
стопанска дейност, околната среда и културното наследство с място на прилагане в 
РЗПРН, извън РЗПРН и за целия Дунавски район за басейново управление (ДРБУ).

Документите са публикувани на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.orii : 
секция „У правление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част
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„План за управление на риска от наво щения" и част „Карти на заплахата и риска от 
наводнения".

Съгласно представената информация. ПИ 61248.14.2 и ПИ 61248.1.136 граничат с р. 
Лесновска и попадат в РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_O41, в границите на заливане при 
наводнение с висока (20г.), средна (100г.) и ниска (1000г.) вероятност за настъпване.

В ПУРН 2016 - 2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване 
на риска от наводнения, касаещи реализацията на ПУГ1-ПРЗ.

Заключение: ПУП-ПРЗ е допустим спрямо Програмата от мерки за намаляване на 
риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район 2016 - 2021 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този 
вид инвестиционни предложения н/н.ш въздействия в резултат от реализирането 
им.

Относно заустването на битови отпадъчни води в река Лесновска - дейносите по 
заустването подлежат на разрешителен режим, при условията и по реда на Глава 
четвърта от ЗВ, освен в случаите на чл. 3, т. 6 и § 1, т.6 от Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. 
за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 
определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на 
замърсяване.

Относно попадането на ПИ 61248.1.136 и 61248.14.2 съответно в проектни пояси 11 и 
III на водовземните съоръжения от находище за минерални води „Казичене - Равно 
поле“, участък „Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин“- за предвидените в 
ИП дейности изграждане на довеждащи тръбопроводи, сгради, паркинг, езеро, 
трафопост и ЛПСОВ няма предвидени забрани, ограничения или ограничения при 
доказана необходимост, съгласно Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 на Наредба 
№3/16.10.2000Г.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и 
други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се 
извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на 
подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на 
ИП да се спазват забраните на чл. 1 18а, ал.1. т. 2 - 4 от ЗВ.

ПИ 61248.14.2 и ПИ 61248.1.136 граничат с воден обект река Стари Искър 
(Лесновска), в тази връзка, цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо 
да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия от реализирането на ПУП са описани и взети предвид 
при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.
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3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното 
тяло в района, които трябва да бъдаг взети предвид при последваща процедура по 
глава шест 01 ЗООС.

За минерално находище ..Казичене - Равно поле“ , участък „Равно поле - Софийска 
област, община Елин Пелин“ има издадено от БДДР едно разрешително за водовземане. 
което към настоящия момент не е преиздадено от Община Елин Пелин.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в 
Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на 
Басейнова дирекция „Дунавски район“ - http://www.bd-
¿ипау.огц/соп1еп1/геа{51п/гагге5Ьпе1т-!-ге5Ьеппа/.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, 
от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), 
опасността ог замърсяване на подземните води в процеса па изграждане на нови 
тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо за ПУП-ПРЗ.

5. Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните 
екосистеми.

Предвид гореизложеното „Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 61248.1.136 м. 
„Брегова ливада" и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин не се 
очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е 
допустим, при условие, че се спазват посочените в настоящото становище мерки и 
законови изисквания.

С уважение,

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район " -----

За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция:“Контг
Заповед за заместване:
№ 1/04.01.20?1 ■
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