
   

1 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

 

 

ДОКЛАД ЗА ОВОС  

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНА ПРОФИЛАКТИКА, 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ХИДРОТЕРАПЕВТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С МИНЕРАЛНА 

ВОДА” В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 61248.1.136, М. 

„БЕГОВА ЛИВАДА“ И 61248.14.2, М. „ЮРТО“, С. РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА 

ЕЛИН ПЕЛИН 

  

 

 

 

Възложител:  

„ПС ГРУП“ АД 

 

 

Лице за контакти:  
 Димитър Сотиров - Пълномощник 

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ №6 

 Тел. +359 899 914 040 

 E-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com 
 

 

Април 2021 г. 
гр. Бургас

mailto:d.sotirov@multi-ecoconsult.com


Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 

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

 

2 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

СЪДЪРЖАНИЕ 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ............................................................................................. 5 

ВЪВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................................................. 8 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ........................................................................................ 9 

1. ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ВКЛЮЧВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА, ЗАСЕГНАТАТА ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИТЕ, 

МАЩАБНОСТТА, ОБЕМА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, ОБХВАТА, ОФОРМЛЕНИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ .......................................................... 10 

1.1. ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИП .................................................................................................. 10 
1.2. ОПИСАНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИП В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ И АКО Е ПРИЛОЖИМО - НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО СЪБАРЯНЕ И РАЗРУШАВАНЕ, КАКТО И ИЗИСКВАНИЯТА ОТНОСНО 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДИТЕ И ЗЕМНИТЕ НЕДРА - НА ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО И НА ЕТАПА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ ................................................................................................................................................ 15 
1.3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ), НАПРИМЕР ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ И ИЗПОЛЗВАНА ЕНЕРГИЯ, 

ЕСТЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ВОДИТЕ, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ПОЧВИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ) ........................................................ 17 
1.3.1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ............................................................................ 17 
1.3.2. ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ............................................................................................ 38 
1.4. ОЦЕНКА ПО ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ОЧАКВАНИТЕ ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА И ЕМИСИИ (КАТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА 

ВОДА, ВЪЗДУХ, ПОЧВА И ПОДПОЧВЕН СЛОЙ, ШУМ, ВИБРАЦИИ, НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, РАДИАЦИЯ) И 

КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО И НА ЕТАПА 

НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ .......................................................................................................................................... 39 
1.4.1. ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ............................................................................................................................ 39 
1.4.2. ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ .......................................................................................................................... 42 
1.4.3. ПО ВРЕМЕ НА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ .................................................................................................... 45 

2. ОПИСАНИЕ НА РАЗУМНИ АЛТЕРНАТИВИ (НАПРИМЕР ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ, ТЕХНОЛОГИЯТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, РАЗМЕРА И МАЩАБА), 

ПРОУЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО СА ОТНОСИМИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, И ПОСОЧВАНЕ НА 

ПРИЧИНТЕ ЗА ИЗБРАНИЯ ВАРИАНТ, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ...... 46 

2.1. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА ..................................................................................................................................... 46 
2.2. АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ....... 46 
2.3. АЛТЕРНАТИВИ ЗА РАЗМЕРА И МАЩАБА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ............................................ 47 
2.4. АЛТЕРНАТИВИ ЗА ТЕХНОЛОГИИ ....................................................................................................................... 47 

3. ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА (БАЗОВ СЦЕНАРИЙ) И КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ВЕРОЯТНАТА ИМ ЕВОЛЮЦИЯ, АКО 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО, ДОКОЛКОТО 

ПРИРОДНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ БАЗОВИЯ СЦЕНАРИЙ МОГАТ ДА СЕ ОЦЕНЯТ ВЪЗ ОСНОВА НА 

НАЛИЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАУЧНИ ПОЗНАНИЯ .................. 47 

3.1. КЛИМАТ ............................................................................................................................................................ 47 
3.2. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ ...................................................................................................................................... 50 
3.3. ВОДИ ................................................................................................................................................................. 52 
3.4. ЗЕМНИ НЕДРА .................................................................................................................................................... 62 
3.5. ПОЧВИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ .................................................................................................................................. 65 
3.6. ЛАНДШАФТ ....................................................................................................................................................... 71 
3.7. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ...................................................................................................... 75 
3.8. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ............................................................................................................................... 79 
3.8.1. РАСТИТЕЛНОСТ ................................................................................................................................................. 79 
3.8.2. ЖИВОТИНСКИ СВЯТ .......................................................................................................................................... 81 
3.9. МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ .......................................................................................................................................... 88 
3.10. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ВКЛ. АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ................................................ 89 
3.11. ЗДРАВЕН СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО ................................................................................................................... 90 
3.11.1. ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ......................................................................................................... 91 
3.11.2. РИСКОВИ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ...................................................... 101 
3.12. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ ............................................................................................................................. 104 



Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 

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

 

3 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

3.13. ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА .................................................................................................................... 104 
3.13.1. ОТПАДЪЦИ ..................................................................................................................................................... 104 
3.13.2. ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ....................................................................................................................................... 104 
3.14. ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ ...................................................................................................... 105 

4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДАТ 

ЗАСЕГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НАСЕЛЕНИЕТО, 

ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (НАПРИМЕР ФАУНА И ФЛОРА), 

ПОЧВАТА (НАПРИМЕР ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ЕРОЗИЯ, УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАПЕЧАТВАНЕ), 

ВОДИТЕ (НАПРИМЕР ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО), 

ВЪЗДУХЪТ, КЛИМАТЪТ (НАПРИМЕР ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С АДАПТИРАНЕТО), МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 

АСПЕКТИ, И ЛАНДШАФТЪТ; ОПИСАНИЕТО НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ 

ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 ОБХВАЩА ПРЕКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ И ВСИЧКИ НЕПРЕКИ, 

ВТОРИЧНИ, КУМУЛАТИВНИ, ТРАНСГРАНИЧНИ, КРАТКОСРОЧНИ, СРЕДНОСРОЧНИ И 

ДЪЛГОСРОЧНИ, ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ, ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И В НЕГО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД 

ЦЕЛИТЕ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................... 105 

4.1. КЛИМАТ .......................................................................................................................................................... 105 
4.2. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ .................................................................................................................................... 106 
4.3. ВОДИ ............................................................................................................................................................... 118 
4.3.1. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ .................................................................................................................................... 118 
4.3.2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ ............................................................................................................................................ 121 
4.4. ЗЕМНИ НЕДРА .................................................................................................................................................. 123 
4.5. ПОЧВИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ................................................................................................................................ 123 
4.6. ЛАНДШАФТ ..................................................................................................................................................... 126 
4.7. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ТЕРИТОРИИ ...................................................................................................................... 129 
4.8. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ......................................................................................................................... 130 
4.8.1. РАСТИТЕЛНОСТ ............................................................................................................................................... 130 
4.8.2. ЖИВОТИНСКИ СВЯТ ........................................................................................................................................ 131 
4.9. МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ........................................................................................................................................ 139 
4.10. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ВКЛ. АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ .............................................. 139 
4.11. НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ ...................................................................................................................... 140 
4.12. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ ............................................................................................................................. 158 
4.13. ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА .................................................................................................................... 161 
4.13.1. ОТПАДЪЦИ ..................................................................................................................................................... 161 
4.13.2. ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ....................................................................................................................................... 162 
4.14. ГЕНЕТИЧНИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ ...................................................................................................... 164 
4.15. ТРАНСГРАНИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ....................................................................................................................... 164 
4.16. КУМУЛАТИВЕН ЕФЕКТ ...................................................................................................................................... 164 
4.17. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ 

КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА .......................................................................................................... 172 

5. ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩИ И ОТ: .......... 173 

5.1. СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБАРЯНЕ, РАЗРУШАВАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ, АКО Е ПРИЛОЖИМО .......... 173 
5.2. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ПО-СПЕЦИАЛНО НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ПОЧВАТА, ВОДИТЕ И 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД, ДОКОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО, УСТОЙЧИВОТО 

НАЛИЧИЕ НА ТЕЗИ РЕСУРСИ............................................................................................................................ 174 
5.3. ЕМИСИИТЕ ОТ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ШУМ, ВИБРАЦИИ, НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ И РАДИАЦИЯ; ВЪЗНИКВАНЕТО НА 

ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ............................... 175 
5.4. РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ИЛИ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ИЛИ КАТАСТРОФИ ..................................................................................... 176 
5.5. КОМБИНИРАНЕТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ ОДОБРЕНИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВСИЧКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ В 

ОКОЛНАТА СРЕДА, СВЪРЗАНИ С ОБЛАСТИ ОТ ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА 

БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ, ИЛИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ............................................. 177 
5.6. ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ КЛИМАТА (НАПРИМЕР ЕСТЕСТВОТО И 

СТЕПЕНТА НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ) И УЯЗВИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

СПРЯМО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА ............................................................................................................ 177 



Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 

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

 

4 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

5.7. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЕЩЕСТВА ....................................................................................................... 177 

6. ОПИСАНИЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ МЕТОДИ ИЛИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯТА (НАПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКИ 

НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ ЛИПСА НА НОУ-ХАУ), КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е СРЕЩНАЛ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА 

НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ, И ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕСИГУРНОСТ .......... 178 

6.1. ЗАКОНИ, НАРЕДБИ, МЕТОДИКИ, МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ, ИНСТРУКЦИИ, ЗАПОВЕДИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 

ПРАВИЛНИЦИ, СТРАТЕГИИ, ПЛАН-ПРОГРАМИ И ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ 

ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОВОС ............................................................................................................................. 178 
6.2. ОСНОВЕН И СПЕЦИФИЧЕН ПОДХОД ИЗПОЛЗВАН ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОВОС ...................................... 186 

7. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 

НАМАЛЯВАНЕ И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ - ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, И 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (НАПРИМЕР ИЗГОТВЯНЕТО НА 

АНАЛИЗ СЛЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ), КАТО СЕ 

ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ДО КАКВА СТЕПЕН ЩЕ БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ, ПРЕДОТВРАТЕНИ, 

НАМАЛЕНИ ИЛИ ПРЕМАХНАТИ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ............................................................................................ 188 

8. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, 

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ 

ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО; СЪОТВЕТНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА Е ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ ОЦЕНКА НА РИСКА; ОПИСАНИЕТО 

ВКЛЮЧВА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ 

СМЕКЧАВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ТЕЗИ СЪБИТИЯ 

ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КАКТО И ПОДРОБНОСТИ ЗА 

ПОДГОТВЕНОСТТА И ЗА ПРЕДЛАГАНОТО РЕАГИРАНЕ ПРИ ТАКИВА ИЗВЪНРЕДНИ 

СИТУАЦИИ ........................................................................................................................................................... 194 

8.1. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ................................. 194 
8.2. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СМЕКЧАВАНЕ НА 

ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГОЛЯМА АВАРИЯ ........................................................... 195 

9. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА КОМПЕТЕНТНИТЕ 

ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ 

ДЪРЖАВИ - В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ 

КОНСУЛТАЦИИ .................................................................................................................................................. 196 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 83, АЛ. 5 ................................... 215 

10.1. ИЗВОДИ ОТНОСНО ОЧАКВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО НА 

ХОРАТА В РЕЗУЛТАТ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ........................................... 215 
10.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................................... 216 

11. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ ........................................................................................................................ 216 

12. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕДОСТИГ ИЛИ ЛИПСА НА 

ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА 

ЗА ОВОС ................................................................................................................................................................. 217 

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ - ПО ПРЕЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ИЛИ НА 

ОПРАВОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ......................................................................... 217 

14. РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК, В КОЙТО СЕ ИЗБРОЯВАТ ПОДРОБНО ИЗТОЧНИЦИТЕ, 

ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПИСАНИЯТА И ОЦЕНКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ДОКЛАДА ................................... 217 

ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................................................................... 217 

 



Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 

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

 

5 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

СЪКРАЩЕНИЕ ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ 

БДДР Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен 

БПК5 Биохимична потребност от кислород за 5 дни 

ВЕИ Възобновяем енергиен източник 

ВРП Висок рисков потенциал 

ВТ Водно тяло 

ГСМ Гориво-смазочни материали 

ДРБУ Дунавски район за басейново управление 

ЕЖ Еквивалентен брой жители 

ЕО Екологична оценка 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ Закон за водите 

ЗЗ Защитена зона 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗМ Защитена местност 

ЗКН Закон за културното наследство 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда и води 

ИП Инвестиционно предложение 

КИП и А Контролно-измервателни прибори и автоматика 

КК Кадастрална карта 

ЛЗ Лечебно заведение 

ЛПСОВ Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МЗБ Макрозообентос 

МКБ X Международна класификация на болестите 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МПС Моторно превозно средство 

МФ Макрофити 

НВ Неразтворени вещества 

НЗОК Национална здравноосигурителна каса 

НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство 

НМВ Находище на минерални води 
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СЪКРАЩЕНИЕ ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ 

НН Ниско напрежение 

НРП Нисък рисков потенциал 

НСИ Национален статистически институт 

НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда 

НТП Начин на трайно ползване 

НЦОЗА Национален център по обществено здраве и анализи 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

ОДА Опорно-двигателен апарат 

ОС Оценка за съвместимост (с предмета и целите на опазване на 

защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“) 

ОХВ Опасни химични вещества 

ПЕВП Полиетилен висока плътност 

ПИ Поземлен имот 

ПНС Периферна нервна система 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУП-ПРЗ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

ПУРН План за управление на риска от наводнения 

ПУСО План за управление на строителни отпадъци 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РЗПРН Район със значителен потенциален риск от наводнения 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

РКОНИК Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата 

С- Сондаж 

СГН Средногодишна норма 

СДН Средноденонощна норма 

СКОС Стандарти за качество на околната среда 

СМР Строително-монтажни работи 

СОЗ Санитарно-охранителна зона 

ТБО Твърди битови отпадъци 

УПИ Урегулиран поземлен имот 

ФБ Фитобентос 

ФПЧ10 Фини прахови частици с размер до 10 микрона 

ХПК Химична потребност от кислород 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се 

изготвя за инвестиционното предложение (ИП) на Възложителя „ПС ГРУП“ АД 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. 

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.   

В изпълнение на нормативната уредба по околна среда (и в частност – глава шеста на 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Възложителят е уведомил компетентния орган 

по околна среда – директорът на РИОСВ-София по реда на чл.4, ал.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата 

за ОВОС) за инвестиционното си предложение. В отговор, директорът на РИОСВ-София, с 

писмо с изх.№ 13650-7569/24.11.2020 г. е определил, че инвестиционното предложение попада 

в обхвата на т.24, буква „а“ и „в“ от Приложение № 1 на ЗООС и подлежи на процедура по 

задължителна ОВОС. 

Тъй като имотите, предмет на инвестиционното предложение, към настоящия момент 

са с трайно предназначение на територията: земеделска земя, за реализацията на инвестицията 

е необходимо провеждане на процедура по промяна предназначението на земята, и 

изработване и процедиране на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване 

(ПУП-ПРЗ). Проектът на ПУП-ПРЗ подлежи на процедура по преценяване на необходимостта 

от извършване на екологична оценка (ЕО) по смисъла на глава шеста на ЗООС.  

Чрез процедурата по ОВОС се провежда и процедурата по оценка за съвместимост (ОС) 

с предмета и целите на опазване на защитените зони. Инвестиционното предложение не 

попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР) и в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

Съгласно писмото на директора на РИОСВ-София то няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания на видове, предмет 

на опазване в най-близката защитена зона (BG0002004 „Долни Богров-Казичене“ за опазване 

на дивите птици), и не е необходимо да се извършва ОС. 

Съобщение за отговора на уведомлението е публикувано на интернет страницата на 

РИОСВ-София (https://www.riew-sofia.org/files/PD2020/OVOS2020/opr.pr/s15266.pdf). 

Основни нормативни документи за провеждане на процедурата по ОВОС са ЗООС – 

раздели първи и трети на глава шеста от него и Наредбата за ОВОС.  

В изпълнение на разпоредбите на чл.95, ал.2 на ЗООС и чл.10, ал.1 и ал.3 от Наредбата 

за ОВОС са проведени консултации по проекта на Задание за обхват и съдържание на доклада 

за ОВОС със специализираните компетентни органи, засегнатата общественост и 

компетентния орган по процедурата. 

Получените в резултат на консултациите становища са отразени в окончателното 

Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС и са съобразени при изготвяне на 

настоящия Доклад за ОВОС. Начинът на отразяването им е подробно представен в т.9 на 

Доклада за ОВОС.  
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Докладът за ОВОС е изготвен с цел да определи, опише и оцени по подходящ начин 

преките и непреки въздействия на ИП върху населението и човешкото здраве, компонентите 

и факторите на околната среда и взаимодействието между тях. Той обхваща всички фази на 

реализация на ИП – строителство, експлоатация, в т.ч. приложимите за ИП алтернативи. Въз 

основа на резултатите от анализите и оценката на въздействията в Доклада за ОВОС са 

предложени мерки за ограничаване на негативните въздействия и предотвратяване на 

евентуални екологични проблеми при реализацията на ИП, гарантиращи опазване на околната 

среда и здравето на хората. 

В настоящия Доклад за ОВОС са отстранени констатираните с писмо на РИОСВ-София 

с изх.№ 13650-3677/23.04.2021 г. несъответствия.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Възложител:  

„ПС ГРУП“ АД, 

представлявано от Радостин Дачев – Изпълнителен директор 

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

Лице и адрес за контакт:  

инж. Димитър Сотиров - Пълномощник 

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ №6 

Тел. +359 899 914 040 

E-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com 

 

 

 

 

 

mailto:d.sotirov@multi-ecoconsult.com
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1. ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА, 

ЗАСЕГНАТАТА ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИТЕ, МАЩАБНОСТТА, ОБЕМА, 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, ОБХВАТА, ОФОРМЛЕНИЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ  

1.1. Описание на местоположението на ИП 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане и експлоатация 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.  

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на два поземлени 

имота, собственост на Възложителя, намиращи се в землището на с. Равно поле, община 

Елин Пелин, област София, както следва:  

1). ПИ с идентификатор 61248.1.136 – с площ 6 020 м2, 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; 

 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 м2, 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; 
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 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 № 1.1-1:  

 
 

Фигура № 1.1-1 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. 
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За балнеологичния център ще се използва минерална вода от съществуващ сондаж 

С-46хг от находище на минерални води (НМВ) № 31 „Казичене-Равно поле“, участък 

„Равно поле – Софийска област, община Елин Пелин“. Участъкът от НМВ е предоставен за 

безвъзмездно управление и ползване на Община Елин Пелин с Решение № 45/07.02.2019 на 

Министъра на околната среда и водите. Местоположението на сондажите в района спрямо 

имотите, предмет на ИП, е показано на Фигура № 1.1-2: 

 
Фигура № 1.1-2 Местоположение на съществуващите сондажи в района спрямо ПИ № 

61248.14.2 и № 61248.1.136 

Географските координати на Сондаж С-46хг Равно поле са: N42°40'04.18312" и 

Е23°31'19.73380". 

Снабдяването на балнеологичния център с минерална вода ще се осъществи по 

съгласуван проект с Община Елин Пелин. Захранването бъде от посочения сондаж С-46хг, 

като ще бъдат предвидени съответните съоръжения (напр. резервоар, помпена станция, 

система за редуциране на концентрацията/съдържанието на арсен и желязо) и в посока на 

захранвания обект ще бъде изграден тръбопровод за минерална вода, който ще преминава 

на 1.00 m от тротоара на прилежащите улици „Изворна“ и „Плиска“, в рамките на 

населеното място, съобразено с регулационния план на с. Равно поле. От тръбопровода 

водата ще постъпва до водомерна шахта, разположена в ПИ № 61248.14.2. По пътя на 

напорното трасе ще се предвидят и отклонения за кметството, читалището и детската 

градина в с. Равно поле.  
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Фигура № 1.1-3 Местоположение на проектното напорно водопроводно трасе за 

минерална вода от сондаж С-46хг до ПИ № 61248.14.2 
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Фигура № 1.1-4 Схема на проектното напорно водопроводно трасе за минерална вода от сондаж С-46хг до ПИ № 61248.14.2 

 



Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение 
„Изграждане на балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с 

минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м „Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно 

поле, община Елин Пелин 

 

15 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

1.2. Описание на физическите характеристики на ИП в неговата цялост и ако е 

приложимо - на необходимите дейности по събаряне и разрушаване, както и 

изискванията относно използването на водите и земните недра - на етапа на 

строителство и на етапа на експлоатация 

За целите на инвестиционното предложение, за двата имота ще бъде проведена 

процедура по промяна на предназначението им – от земеделска земя в урбанизирана 

територия, с НТП: за обществено обслужване. 

Новообразуваните урегулирани поземлени имоти (УПИ) ще бъдат съответно УПИ 

I136 в нов кв. 64 и УПИ I2 в нов кв. 65 със следните устройствени показатели:  

 Плътност на застрояване – до 40%; 

 Коефициент на интензивност на застрояването (Кинт) – до 0,8; 

 Височина на застрояване – до 20.00 м.; 

 Вид на застрояването – свободно. 

Основното застрояване е предвидено на отстояние минимум 3 м до западната 

регулационна линия и на минимум 5 м до другите улични и странични регулационни линии.  

В УПИ I2 се предвижда изграждането на здравно-оздравителен балнеологичен СПА 

център, хотел и паркинг зона.  

Предвиденото застрояване е компактно и представлява единен комплекс от 

компоненти с различни функции, свързани помежду си. Максимална височина сградата 

достига в северозападната си част на стойност 16.50м кота корниз. Широкоплощната част 

от застрояването над басейните е с 12.50м кота корниз, а остъклените покриви достигат 

16.50м. Входната зона от север е с височина 10.00м, а техническите помещения от 

североизток са с едноетажна височина от 4.50м. 

Застроената площ на балнеологичния център ще бъде около 14 782 м2, на 

хотелската част към него около 2 100 m2, а на техническите помещения около 1 290 м2. 

Площта на водното огледало на предвидените водни съоръжения е описана по-долу към т. 

1.3.1 на Доклада за ОВОС.  

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

 

Таблица № 1.2-1 Прогнозна застроена площ за УПИ I2 

ВИДОВЕ ПЛОЩИ КВАДРАТУРА (м2) 

ПЛОЩ ЗА ПАРКИРАНЕ 21 424 

ПЛОЩ  НА ЗАСТРОЯВАНЕ 18 778 

ПЛОЩ НА ВЪНШНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 18 573 

ПЛОЩ НА ВЪНШНИ ВОДНИ ПЛОЩИ 6 245 

ПЛОЩ НА ДЕКИНГ ЗОНА 1584 

ПЛОЩ НА ПЯСЪЧЕН ПЛАЖ 1558 

ПЛОЩ НА ТРОТОАРИ 2223 

ОБЩО 70385 
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Примерна ситуация на обектите в УПИ I2 е представена в Приложение № 3 към 

Доклада за ОВОС.  

Предполагаемият достъп за посетители с лични превозни средства ще бъде основен, 

имайки предвид близостта на гр. София. Най-бързо е пътуването по магистрала  А-1 

(Тракия) и отбиване при манастир ”Св. Апостоли Петър и Павел”, преминаване през Верила 

и достигане до обекта в с. Равно поле. За тази цел в северната третина на имота е 

организиран паркинг за около 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 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.  

Организацията на движение в паркинга е с двупосочни пътища по западната и 

източната граница на паркинга и еднопосочно движение между тях по алеите за паркиране 

по посока изток-запад и обратно. Еднопосочните алеи за паркиране са разполовени от 

маркировка тип ”Зебра” по посока север – юг. Това е основното пешеходно преминаване от 

местата за паркиране към обширното външно пространство пред входното фоайе на 

комплекса. От него по тротоари се достига до всички основни входове на комплекса: 

приемна зона на СПА комплекса, хотелската зона и входовете на административно 

обслужване. Не на последно място, част от паркинга ще бъде покрита със стоманена 

конструкция и монокристални слънчеви панели, които ще произвеждат част от 

електричеството, необходимо за комплекса. Размерът на тази част ще бъде определен на 

по-късен етап. 

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 м2.  

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. 

Не е необходима допълнителна територия и не се засягат други имоти за целите на 

реализацията на ИП.  

Дейностите по реализация на инвестиционното предложение не са свързани със 

събаряне и разрушаване.  

За етапа на строителство ще се използва вода, доставяна с водоноски, а на 

работниците ще бъде осигурена бутилирана такава.  

Водоснабдяването на питейно-битови нужди ще се осигури за етапа на 

експлоатация, от съществуващата водоснабдителна мрежа в района. За водоснабдяването 
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на балнеологичния център с минерална вода ще бъде изграден напорен тръбопровод. 

Параметрите на водоснабдяването са описани към следващата т.1.3 на Доклада за ОВОС.  

Инвестиционното предложение не е за добив на подземни богатства и не е свързано 

с използване на земните недра.  

 

1.3. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на 

инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), например 

енергийни нужди и използвана енергия, естеството и количеството на 

използваните материали и природни ресурси (включително водите, земните 

недра, почвите и биологичното разнообразие) 

Инвестиционното предложение е свързано с експлоатация на обекти за обслужващи 

дейности – комплекс и прилежащи към тях открити пространства с много слънчева 

светлина и въздух, следвайки концепции от проучвания на европейския опит от 

реализирани обекти с идентично съдържание. Проектът цели задоволяване на нуждите на 

жителите на гр. София, областта и страната с многофункционалното си съдържание от 

балнеология и рекреация, основани на ползването на термални минерални води.  

1.3.1. Описание на дейностите за етапа на експлоатация 

Планираният едновременен капацитет на комплекса е 2000 души за СПА зоната и 

около 350 за хотелската част, а прогнозираните годишни посетители са около 800 000 души. 

Услугите които ще се предлагат на клиентите в балнеологичния център се разделят 

по следния начин: 

 Балнеологични и СПА пакети с настаняване и изхранване; 

 Настаняване без основна услуга(за придружители); 

 Дневни балнеологични и СПА пакети без настаняване; 

 Допълнителни услуги, като спорт, фитнес, плаж и отдих; 

 Хранителни и питейни, предлагани в заведенията в комплекса. Храненето 

основно ще се предлага под формата на бюфет; 

 Други съпътстващи услуги – наем на хавлии и халати, паркинг, продажба на 

козметични продукти (шампоани, балсами, и др. подобни). 

За изпълняването на изискването на заданието в комплекса са обособени следните 

видове зони и обекти към тях: 

А. Основни и съпътстващи обекти 

Закрити площи: 

 Входна зона (фоайе) за СПА частта - зоната е с високи тавани (8,8 м) и с 

окачени стъклени фасади, пропускащи обилна естествена светлина. Тази зона 

е с правоъгълна форма и с площ от 1214 м2. Вътре са позиционирани 4 двойни 

каси, линии за изчакване пред тях, автомати за напитки, информационни 

табла, тоалетна и кътове с места за седене и изчакване; към  входното  фоайе 

е ситуиран малък магазин за аксесоари и сувенири 86м2, 

 Съблекални, разделени в 3 зони - Зоните са предвидени за: Зона „Релакс „, 

Зона „Космос” с водни пързалки и Зона „VIP Wellness“. Планирано е около 1 

m2 на човек за тази зона от съблекални. Шкафчетата са над 2000 с заключващи 

системи за индивидуално ползване, разпределени за трите зони. Залата, в 
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която са разположени шкафчетата, е с площ 1944 м2 приблизително и 

конструктивна височина 4,5 м. Вътре освен шкафчета има отделни 

съблекални с достъп от 2 страни. Функционално е предвидено, преди да 

влязат от всяка съблекалня към зоните „Космос”, „Кариби” и Wellness VIP, 

клиентите ще преминат през зали с душове и тоалетни към всяка зона, 

разположени на площ от 518 м2; 

 Галерия с ресторанти и кафенета - Галерията е обща зона за посетители 

на всички зони. Всички места за консумация към заведенията от бюфетен тип 

са разположени в тази зона, което ще улесни управлението. Предвижда се да 

има кухненски бюфети на открито, барове, кафенета с маси и столове. Тази 

зона е със стъклени покриви за осигуряване на естествена светлина. 

Галерията е на второ ниво с площ от приблизително 840м2 и е разположена 

над съблекалните на равни растояния спрямо всички зони. Конструктивната 

височина на тази зона ще бъде 4.0 м. Прибиращият се покрив, който ще бъде 

монтиран в горната част на зоната „Кариби”, ще се плъзга над галерията и ще 

осигурява обилна естествена светлина и свеж външен въздух през топлите 

сезони; 

 Зона „Релакс“ - Тя ще има директен достъп до зона „Космос“ с водни 

пързалки  и „Кариби“, чрез осигурена контролирана връзка с турникет  между 

тях. Конструкцията ще бъде от стомана и стъкло. Покривът трябва да има 

частичен прибиращ се остъклен покрив. Площта на зоната ще бъде 1575 м2 и 

височина от 12.5 м-14,0 м. Зоната ще има един закрит басейн и един външен 

басейн, които ще бъдат свързани. В двата басейна ще има пул-бар, който ще 

се обслужва от един и същ персонал. Около басейните вътре и отвън се 

предвижда да има шезлонги и маси. За подсилване на карибския стил около 

шезлонгите ще има 150 палми (само на закрито). Освен това се предвижда 

една стъклена парна баня за ползване от посетителите на зоната. В тази зона 

допълнително ще има доставени 5 легла с инфрачервени лампи и 2 

хидромасажни легла; 

 Зона „Кариби“ - Зона „Кариби“ ще бъде най-голямата уелнес зона в 

комплекса. Тя ще бъде свързана директно със „Space relax”, „Gallery” и „VIP 

Wellness / Hotel Wellness.”  Зоната ще бъде изградена от стоманена 

конструкция със стъклени фасади и прибиращ се покрив. Площта на зоната 

ще бъде 3432 м2 с височина от 16,5 м. Предвижда се в зоната има един закрит 

и един външен басейн, свързани помежду си. Ще има закрит и открит пул-

бар, който ще бъде обслужван от един и същ персонал. Басейните ще бъдат 

заобиколени от шезлонги, маси и 300 палми. От външният басейн ще има 

обособена част с изкуствено течение, подобно на река. Отделно е предвидено 

и наличието на 1 стъклена сауна и 1 стъклена парна баня и 4 бр. лечебни 

басейна. Различието между тях се състои в различния по вид химически 

състав на водата обогатени с калций и магнезий, един със сол, със селен и 

литий. Тези басейни ще бъдат с 15 места, разделени от ръкохватки. 

Допълнително в тази зона за допълнителен комфорт и екстри ще има 10 легла 

с инфрачервени лампи и 5 легла за хидромасаж. На втория етаж, е обособена 
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допълнително площадка с достъп до нея от две стълбища, където ще бъдат 

разположени допълнителен брой шезлонги; 

 Зона „Космос” с водни пързалки - Тази зона заема площ от сградата 

приблизително 3587 м2. По проект ще има 10 водни пързалки с обща дължина 

около 950 м. Височината на сградата ще е от 12,5 м -14.0 м. Конструкцията е 

предвидена от стоманени колони и греди, като покривното покритие е с 

термопанели. Покривът на зоната ще има горно осветление с стъклени 

„лещовидни” площи. Освен това от външната страна на сградата е 

предвидена окачена стъклена фасада в извита конвексна форма, която се 

разпростира от юг пред всички зони с басейни, като достига до хотелската 

част. Водните пързалки в тази зона по задание ще бъдат разделени в 3 групи 

според трудността. В тази зона има един закрит басейн, където ще завършват 

всички водни пързалки и един басейн с вълни; 

 Зона „VIP Wellness“ към Хотелска част - Тази зона ще бъде идентична по 

отношение на конструкция, размер, форма и басейни с зона „Space relax”. 

Разликите ще бъдат, че тази зона ще има по-малко шезлонги и мебели, за да 

осигури повече място за посетителите. Също така ще има малък ресторант „а 

ла карт“ със 76 стола и 19 маси за хранене. Броят на шезлонгите ще бъде 377. 

Ще има от тях 10 легла с инфрачервени лампи и 5 легла за хидромасаж. Също 

така ще има 1 сауна и една парна баня от стъкло . Лечебните басейни със сол, 

калций и магнезий и др.,  разположени в зона „Кариби“, ще се ползват и от 

тази зона, чрез осигурена контролирана връзка с турникет  между зоните.  

Освен това тази зона ще има отделено пространство, предназначено само за 

гости на хотела, с капацитет 128 шезлонги и площ 590 м2, която ще бъде 

отделена със стъклен парапет към другите зони. В тази хотелска зона за 

релакс гостите ще имат гарантирани места на шезлонги. Освен това тук са 

разположени 20 места за консумация на пици, сладоледи, десерти и напитки. 

Достъпа до зоната е осигурен през проход от хотелското вътрешно 

пространство (улица). 

 Хотелска част 4 *++ - съвкупност от стаи за настаняване, питейни 

заведения, заведения за хранене и развлечения, бизнес зала, детски кът и зала 

за семинари с места за отдих и почивка.  

Ще бъде категоризирана като 4*++, но е проектиран, като са следвани 

изискванията за 5-звезден хотел според нормите за категоризация на МТ.  

Състои се от 3 корпуса с „П” образна форма в план като заема общо площ от 

2170 м2 от партерния етаж на комплекса включително и атриума (улицата). 

Така хотелът се дели на 3 части, като всяка от тях ще носи името на 

италианските градове Венеция, Флоренция и Рим и ще има индивидуално 

тематично интериорно решение на дизайна на хотелските стаи, докато 

външният вид на корпусите на хотела не се отличават помежду си, а изразява 

общ и индентичен модерен архитектурен дизайн за комплекса.  

Входът на хотела е ориентиран от север от страната на паркинга, от който е 

отделена зона за паркиране за гостите на хотела. Пред входа е предвидена 

защитна козирка със стъклено покритие. Във входното приемно фоайе са 
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поместени рецепция, информация, места с мека мебел за отдих сред 

интериорно озеленяване, дневен лоби бар, административни хотелски офиси 

и стая за багаж. Централно срещу влизането е ситуирана групата от 

асансьори, достигащи всички хотелски етажни нива. 

По отношение на височината се предвиждат 5 етажа за хотел Венеция, Рим и 

Флоренция. Всички етажи в хотелската стая ще бъдат с конструктивна 

височина 3м, докато партерният етаж е с конструктивна височина 4,5 м. На 

етаж 2 от хотел Венеция на кота 4,5 м има осигурена директна връзка с 

балнеологичиня център. За обслужване на гостите на всеки етаж има по 2 

камериерски офиса за почистване на етаж, като единият е с рум-сървиз с 

кухненски асансьр със спирки, които обхващат всички хотелски етажи. 

Хотелът с 348 легла предлага 3 вида настаняване. Стандартна хотелска стая с 

2 легла, апартамент с отделна спалня, който с разтегателен диван предлага 4 

легла и еднопространствено семейно студио със спални ниши за възрастни и 

деца – общо с 4 легла. 

След преминаване през фоайето посетителите попадат във впечатляващо 

вътрешно пространство оформено като улица, залято от обилна дневна 

светлина и наситено с елементи на градския дизайн.  

Покритата улица ще бъде пряко свързана със зоната  „Галерия”, където се 

намират всички заведения на комплекса, предлагащи храни и напитки. Това 

пространство осигурява отлична визуална ориентация на гостите на хотела за 

вида, съдържанието и функциите на целия комплекс и в частност на хотела. 

От север се открояват терасите на южните стаи на хотел Венеция, на запад се 

открива елегантна крива от вътрешните галерии на отворените към 

пространството коридори на хотел Рим, а на юг са галериите на хотел 

Флоренция. Погледът на изток обхваща заведенията на партерно ниво и 

второто ниво на Галерията и еднораменната стълба, която прави връзката 

между двете нива и разнообразните по вид заведения. Поглед нагоре откроява  

галериите, свързващи етажите на два от хотелските корпуси на фона на 

стъклен покрив, преминаващ над пространството на покритата улица, над 

използваемата покрив-тераса на хотел Флоренция и зоната за релакс към 

хотела. 

Плъзгаща се част по вертикалната плоскост на остъкления покрив отваря 

зона, осигуряваща естествена вентилация на вътрешното пространство, като 

предпазва от прегряване в топлите дни.  

Основен хотелски  ресторант е  планиран на партерния етаж, както и 

обслужващи санитарни помещения с обща площ от 630 м2, кухня към 

ресторанта (254 м2) с мокър бюфет и сервитьорски офис  (76 м2) и покрита 

външна  тераса с алуминиева  конструкция, завършваща ресторантската зала 

на хотела в западна посока.  

Кухнята на ресторанта е предвидена със завишен капацитет за да обслужва 

освен гостите на хотела в основния ресторант и ресторанта „А ла карт”, но и 

да изпълнява подготовката на храната за заведенията за хранене на Галерията, 

които са с кухни отворен тип. Това става през комуникация от коридори и 
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асансьори в сутерена, осигуряващи връзка между ресторанта, кухнята и 

кухните отворен тип.  

Всички стаи ще бъдат идентични и ще имат двойно легло и разтегателен 

диван. Двете единици ще бъдат свързани с пасаж (мост) на всеки етаж от 

източната страна на хотела, граничещ със залата на ресторанта. Зоната между 

двете сгради ще бъде проектирана като улица с фонтани, пейки и кафенета и 

ще бъде с размер 616 м2.  

Допълнително в сутерена под хотела са планирани достатъчно по брой и 

площ складови помещения и перално помещение. От там е планирано 

приемно от където се осъществява и зареждането на комплекса със стоки, 

консумативи и т.н. 

 Сауна зона, релакс зона и масажен център - Тази зона ще бъде изградена 

над съблекалните и този етаж на ниво 4,5 м и ще завърши на 9,5 м с 4.0 м. 

конструктивна височина. Ще има 8 сауни и 1 парна баня с различни големини 

от 25 м2 до 70 м2 всяка и от различен вид (алхамбра, финландски, солна, 

арома, билкова и др. подобни). Общата площ на зоната на сауните, която 

включва душове и тоалетни и място с шезлонги за отдих е 909 м2. В тази 

централна зона между сауните е предвидено място за отдих покрит от стъклен 

покрив, който да осигурява естествена светлина. Освен това ще има една стая 

с голям фонтан със студена вода за охлаждане на тялото след излизане от 

сауните. Предвидена е връзка от централната зона за отдих към външно 

пространство на покрива на север над техническия блок, където е разположен 

малък басейн за шоково охлаждане със студена вода. Достъпът до зоната със 

сауни ще се осъществява чрез стълбища и асансьор, разположени към 

общодостъпната част на партерно ниво, които водят до етажа по-горе към 

галерията от заведения. Към тази зона е планирано да има и 4 масажни студия, 

планирани в непосредствена близост до Балнеологията и Фитнес залата. Към 

сауните има предвидени служебни помещения за персонал и аниматори със 

стая за почивка и санитарно помещение с душ. 

 Балнеологичен център - представлява съвкупност от услуги за комплексна 

рехабилитация (кинезитерапия, физиотерапия, манипулации, мануални 

терапии, лечебни масажи, магнитотерапия и  хидротерапевтично лечение с 

минерална вода (лечебни басейни, тангенторни и хидромасажни вани, 

хидрогалванизация), калолечение, термотерапия, парни бани, сауни и 

джакузита, ароматерапия. Те ще се провеждат в кабини оборудвани със 

специално оборудване за балнеологични процедури от сертифицирани 

специалисти (6 кинезитерапевта, 6 физиотерапевта, 6 рехабилитатора, 3 

ергонтерапевта, 5 масажиста и други специалисти). Зоната е разположена 

зоната над съблекалните на партера като заема част от втория етаж на хотела 

разположена на площ от 533 м2 и ще бъде разделена на 6 зони. Първата зона 

е фоайе с рецепция, 2 кабинета за лекар и склад. Втората зона е зала от 80 м2 

с басейн за подводна гимнастика. Третата зона е зала за лечение с 

кинезитерапия с площ от 50 м2. Освен това ще има зона за водна терапия, 

парафин и др. (100 м2) с 10 кабини и зона за физиотерапия с 13 кабини, 

разположени на 102 м2. Не на последно място ще има 5 процедурни кабини с 
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размер от приблизително 10 м2 за други лечения. Височината на кабините и 

залата с басейн, намиращи се извън хотелския блок са с конструктивна 

височина от 4,0 м. Всички останали части на балнеологичния център, 

разположени под хотелските стаи, ще бъдат с конструктивната височина на 

хотелската част от 3.0 м. Залата с басейна частично ще има стъклен покрив, 

който да осигурява естествено горно осветление. Достъпът до зоната на 

балнеологичния център ще бъде от стълбите с асансьори, разположени вляво 

и вдясно след касите на приемното фоайе за външни клиенти, ползващи 

съблекалните на партерно ниво, а за гости от хотелската част е осигурена 

директна връзка от първия хотелски етаж. 

 Фитнес център - разположен е над касите на входното фоайе. Той заема 

второто ниво като емпоре към фоайето с изцяло остъклена дъговидна стена, 

което позволява да се наблюдават от фоайето заниманията във фитнеса и 

обратно. Конструктивната височина е от 4,0 м, като в сегмента, очертан от 

дъгата, и линията между стълбите, е предвидено сегментно горно осветление, 

което осветява през деня вътрешното пространство на фитнеса и зоната пред 

касите на фоайето на партерно ниво. Площта на фитнес центъра е 380 м2 . Той 

е достъпен по същия начин като балнеологичния център от стълбите с 

асансьори разположени вляво и вдясно след касите на приемното фоайе. 

Гостите на хотела имат вътрешна връзка към фитнеса през централния 

коридор на балнеологията и през галерията за хранене. Залата на фитнеса е 

без колони, което я прави многофункционална и може да бъде делена с 

преградни стени на по-малки зали например за гимнастика, танци и др. 

според възникнала нова необходимост в бъдеще. Фитнес центърът е с две 

съблекални с душове и тоалетни за мъже и жени, разположени от двете 

страни на залата; 

 Офис зона - Офис зоната е разположена на площ от 250 м2 на партерния етаж 

до входното хотелско фоайе и с връзка към него. Достъпът до офиса е през 

самостоятелен вход от външния паркинг. Офис зоната е устроена с фоайе, 

кабинети за управленския персонал на комплекса, работна зала и санитарни 

помещения. На паркинга в предната част на офиса са отделени 15-20 

паркоместа за персонала и за посетителите на офиса. Офисът е предвиден за 

18 работни места; 

 Технически зони/помещения - Предвижда се техническите помещения над 

терена на партерно ниво да са с обща площ приблизително 1250 m2 . В това 

число са включени 5 кабинета на техническите лица по поддръжка на 

машините и съоръженията и битови помещения за персонала по поддръжката 

със съблекални и WC. През коридор от техническата офис зона е осигурен 

достъпа на персонала зает в СПА зоните. Друга част от техническите 

помещения е проектирана да бъде над балнеологичния басейн и зоната със 

сауни с площ приблизително 966 м2. Предвидено е голяма част от 

необходимите инсталационни помещения да бъде разположена под нивото на 

терена в зоните с водни площи и под хотела, заобикаляйки всички басейни. 
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На този етап от проекта същите не са разработени детайлно от инженерните 

аспекти и за тях не може да се дадат конкретни данни. 

Открити площи: 

 Зона за паркиране - Местата за паркиране са осигурени в двата имота обект 

на ИП (61248.1.136 и 61248.14.2), чрез обособяване на паркинг зони 

осигуряващи възможност за паркиране на около 1180 автомобила, както 

следва: 

 В имот 61248.14.2 за около 930 автомобила; 

 В имот 61248.1.136 за около 250 автомобила. 

Предвижда подходите да бъдат с асфалтова настилка, а самите паркоместа да бъдат 

обособени с комбинация от асфалтова настилка и паркинг елементи в определени зони. На 

част от местата за паркиране, намиращи се пред хотелския вход, се предвижда монтаж на 

сенници от метална конструкция и соларни фотоволтаични панели. 

 
Фигура № 1.3.1-1 Примерна конструкция за сенници със соларни фотоволтаични панели 

на паркоместата 

 

 Зони за открит басейн към  зони „Космос”, „Кариби” и „VIP Wellness / 

Hotel Wellness” и изкуствено езеро - Както бе споменато по горе , тези зони 

ще имат външни басейни с пул-бар във водата, както и зона за плажуване с 

шезлонги разположени върху декинг. Зоната за плажуване опасва цялата 

южна външна остъклена дъга и завършва като бряг на езерото. Външният 

басейн на зоната на „Кариби” ще има „дива река”, „Водопади” и обособени 

джакузита с водни струи за подводен масаж.  

При оформяне на терена ще се изпълни голямо изкуствено езеро с площ от 

4800 м2, което ще има както градински дизайн, така и за технически цели. 

Водата от басейните ще се изпуска вътре в езерото и след това ще се пуска в 

река “Лесновска”, която преминава на източната граница на имота. Езерото 

ще има малък остров с ВИП сауна свързан с атрактивен мост с външното 

пространство пред Wellness VIP зоната. Втори мост ще свързва цялото 

пространство пред външните басейни с лятната зона разположена на юг от 

изкуственото езеро. Изкуственото езеро ще бъде допълнено с атрактивен 

фонтан с музикална и цветова феерия от звук и светлина. По него ще могат 

да се движат водни колела. 
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 Лятна зона с пясъчен плаж, басейн, барове и ресторанти - В градината на 

комплекса ще има VIP плажни палатки, шатри, шезлонги, пясъчен плаж, 

тревен плаж, открит летен басейн с температура 28 градуса с воден бар и 2 

открити бара/ресторанта. Външната лятна зона ще има атрактивни открити 

водни пързалки с малък басейн разположени в пространството пред зона 

„Космос”. Стартът за пускане е предвиден да бъде над покрива на 

техническата зона, като достъпът освен от вътре е осигурен и чрез външни 

летни метални стълби. Настоящото описание за водните пързалки е на база 

задание. След избор от възложителя на конкретна оферта за потенциален 

изпълнител, проектът който се предложи съответно ще бъде съгласуван и 

отразен в архитектурните планове. Друга атракция във външната лятна зона 

на комплекса е зоната „Лабиринт”. Разположена на запад пред 

ресторантската тераса е проектиран за забавление и разнообразие 

привлекателен и предизвикателен за решаване лабиринт от вечнозелени 

храсти с височина около 2 m разположен на площ от 1620 м2 . 

 

Ще се експлоатират басейни и водни атракциони. За функционирането на 

съоръженията се предвижда да бъдат захранени с минерална вода от Сондаж С 46 хг от 

НМВ "Казичене - Равно поле" участък Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин.  

В следващата таблица е изложена подробна, но към настоящия етап на проектиране 

- прогнозна информация за параметрите на предвидените басейни и водни атракциони. 

Таблица № 1.3.1-1 Прогнозни параметри на басейните и водните атракциони 

No Наименование на басейна Водна площ на 

басейна, м2 

Воден обем на 

басейна, м3 

1 Басейн в зона "Wellness relax zone" 224,46 269,35 

2 Басейн в зона "Caribbean" 993,63 1 180,83 

3 Басейн в зона "Space Relax" 189,06 226,87 

4  

 

Лечебни топила – 4 броя 

21,12 14,78 

5 21,12 14,78 

6 21,12 14,78 

7 21,12 14,78 

8 Детски басейн в зона Space slide с воден 

замък и водни атракции 

301,41 79,86 

9 7 броя водни пързалки 0,00 0,00 

10 Бавна река 445,73 438,23 

11 Басейн с вълни зона Спейс 417,52 539,92 

12 Контрастен басейн сауни на ниво + 4.50 м 32,00 38,40 

13 Басейн за водна гимнастика в 

балнеологията на ниво + 4.50 м 

65,00 78,00 
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14 Изкуствено езеро с фонтани 4 806,33 3 845,06 

15 Летен развлекателен басейн с бар 806,48 1 048,42 

16 Басейн с луга 212,81 170,00 

17 4 броя водни пързалки 0,00 0,00 

18 Летен развлекателен басейн разположен до 

зона "SPACE SLIDE" 

228,18 296,63 

19 Летен детски басейн разположен до зона 

"SPACE SLIDE" 

51,57 30,95 

ОБЩО: 8 858,66 8 301,64 

*Забележка: Данните в таблицата са проектни и могат да претърпят незначителни изменения при 

изработването на Техническия инвестиционен проект 

 

Между всички зони на комплекса ще има контрол на достъпа чрез турникети с четец 

на чип за китки. Клиентите ще сканират чипа на китката на четящо устройство и ако имат 

платен достъп за зоната, турникетът ще се отворя. 

Настаняване персонал 

Общият обслужващ персонал на обекта ще бъде около 296 души. Предвижда се 

отделна сграда - общежитие за настаняване на част от персонала (80-100 души) в ПИ № 

61248.1.136, като ще се ползва същата мрежа от комуникации – ел. захранване, 

водоснабдяване, пречистване на отпадъчните води и газоснабдяване, като на останалата 

част от комплекса.  

Озеленяване 

В рамките на двата имота, предмет на инвестиционното предложение, в свободните 

от застрояване площи, ще бъде извършено подходящо озеленяване на база ландшафтно-

устройствен проект. В зоната с вътрешните басейни ще има разположени около 480 палми. 

 

Б. Инфраструктура 

Достъп до обекта 

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. 

Електрозахранване 

Електрозахранването на обектите е предвидено чрез свързване към съществуващите 

мрежи в района, стопанисвани от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, въз основа на договор. 

Заявена е мощност 2000kW, като съгласно становище с изх.№ 1203975543/11.02.2021 г. на 

електроразпределителното дружество присъединяването ще се извърши чрез изграждане на 

нов секционен трафопост, присъединен към въздушна линия 20 kV „Конска ливада“ и чрез 

разкъсване на проектен кабел 20 kV от РОМ на 20 kV „Верила“ до ТП „Юг“.  

Новият трафопост ще бъде ситуиран до югозападната граница на имот 61248.14.2, 

до обслужващия вход към обекта, на приблизителна площ от 25 м2, в непосредствена 

близост до съществуващия трафопост (който е недостатъчен за целите на ИП), въздушна 

линия 20 kV „Верила“ и въздушна мрежа НН. Съществуващият трафопост ще бъде 



Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 

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

 

26 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

обединен с новото съоръжение. Съществуващите въздушни ел. проводи минават по 

югозападната граница, съобразени са при проектирането и планираното бъдещо 

застрояване няма да засегне техния сервитут. 

Част от необходимата електроенергия да се добива в имота чрез фотоволтаични 

панели ( 0.5-1 MWh), монтирани върху сенниците в паркинг зоната и КО-генерация на газ.  

 

Възложителят проучва най-подходящите възможности за закупуване на модул за 

КО-генерация, като към момента се разглежда възможността за закупуване и инсталиране 

на комбиниран компактен модул за производство на електрическа и топлинна енергия чрез 

използването на високоефективна когенерация на производителя SOKRATHERM, 

Германия (Фигура № 1.3.1-2), с обща топлинна и електрическа мощност до 1000 kW, със 

следните характеристики и параметри:  

 Електрическа мощност - 440 kW; 

 Собствено потребление на електроенергия - 11 kW; 

 Нетна електрическа мощност - 424 kW; 

 Минимална мощност на модула при частично натоварване - 218 kW; 

 Топлинна мощност (+/- 8%) - 550 kW; 

 Потребление на енергия (+/- 5%) - 1090 kW; 

 Специфичен разход при пълно натоварване - 2,42 kWh/kWh мех.; 

 Консумация на газ за 10 kWh/Nm3 – 109,0 Nm3/h; 

 Коефициент на полезно действие на КО-генератора – 92,11%; 

 Работни часове годишно – 8 000 часа; 

 Произведена енергия за година: 3 392 MWh/y електроенергия и 4 640 MWh/y 

топлинна енергия; 

 Ефективен разход на газ – 8 720 MWh/y; 

 Управление на сместа и каталитичен конвертор – осигурява се автоматично 

регулиране на съотношението между въздух и гориво при отчитане на 

налягането и температурата на сместа. Предвиден е катализатор (окислителен 

каталитичен конвертор) за намаляване на емисиите на вредни вещества във 

въздуха; 

 Дебит на отпадъчите газове- 6500 m3/h; 

 Шумоизолиран корпус със шумопоглъщаща облицовка, шумоизолиращи 

елементи от неръждаема стомана на изпускателната тръба за ограничаване на 

шума, генериран от модула – прогнозни нива на шум:  

o Машинен шум (с шумоизолиран корпус) 74 dB (A); 

o Шум при изпусканите отработени газове 60 dB (A); 

 Наличие на троен еластичен слой, който предотвратява генерирането на 

вибрации при работа на модула; 

 Размери:  

o Дължина (основен размер) 3700 mm; 

o Ширина 1500 mm; 

o Височина 2550 mm; 

o Работно тегло 7240 kg; 

o Тегло нетно 6840 kg; 
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o Димни газове (фланец) DN 250 (PN 10). 

 Компютърно управление и дистанционно наблюдение; 

 Съответства на стандарт DIN ISO 3046-1; 

 Компактен дизайн, с осигурен монтаж и поддръжка от фирмата – 

производител; 

 Възможност за своевременно включване и изключване и регулиране при 

частично зареждане за секунди – по този начин се предоставя възможност 

чрез модула да се балансира нестабилното производство на енергия от 

слънчевите панели. 

 

 

Фигура № 1.3.1-2 Модул за КО-генерация с природен газ 

Принципът на работа на модула е показан на следващата фигура:  

 
Фигура № 1.3.1-3 Принципна схема на работа на модула за КО-генерация 

Произведената топлинна енергия ще се съхранява в два водни резервоара – 

акумулатори на топлинна енергия, от по 7 000 l всеки, свързани хидравлично в серия един 

след друг. Към тези акумулатори ще се свърже и газовият котел. От там ще се захранват 

консуматорите с висока температура, както и разпределителя на отоплението.  
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Газоснабдяване 

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

минаващо под улицата между двата имота. Заявено е количество от 1 000 000 м3 

газ/годишно.  

Налично е становище на „ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ 

ЕООД с изх.№ ИП-16/27.01.2021 г., с което се съгласува мотивираното предложение на 

Възложителя за ПУП-ПРЗ за двата имота, предмет на ИП.  

Ще бъде изграден газов котел, като резервно съоръжение, за покриване на част от 

нуждите за отопление, снабден с нискоемисионна горелка с плавно регулиране на 

мощността. 

Съвременните газови котли са оборудвани с „Low NОx“ (ниски емисии на азотни 

оксиди) клас горелки, за да намаляват енергийните разходи и да намаляват вредните емисии 

в атмосферата. 

Чрез рециркулация на отработените газове от горивната камера температурата на 

пламъка в пламъчната глава на горелките с ниско съдържание на азотни оксиди се намалява, 

а пламъкът се охлажда. В резултат се генерират значително по-малки количества азотни 

оксиди, отколкото при конвенционалните горелки, което гарантира спазването на 

актуалните норми за допустими емисии на азотни оксиди от нови инсталации. 

Газовият котел ще бъде със следните технически параметри: Следните Параметри: 

 със следните параметри:  

 горелка „Elco“, VG 6.1600 DP Low Nox class 2; 

 минимална мощност-300kW; 

 максимална мощност-1600kW; 

 номинална мощност - 1400kW; 

 отделени вредни емисии при работа на газ 100mg/kWh-според EN676; 

 съдържание на CO2 при работа на газ -10%; 

 съдържание на О2-3-4%; 

 съдържание на CO-0-20 ppm-при норма 100ppm; 

 налягане на газа пред горелката-100÷300mbar; 

 разход на газ при 93% к.п.д. на котела и 8,6 kWh/m³; 

 топлотворна способност на природния газ – 180m³/h; 

 работни часове годишно –  350 часа, при 40% средно натоварване; 

 горелките могат да работят на две степени или при пневматично модулиращо 

регулиране при плавна модулация от 20 до 100% мощност. 

 
Фигура № 1.3.1-4 Газов котел на природен газ 
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Газовият котел ще се използва в случай на авария или ремонт на някое от 

съоръженията. да работи 350 часа в годината, при средно натоварване 40%  от максималната 

топлинна мощност. 

Отопление, вентилация и климатизация 

Предвидено е изпълнение на сградите и обектите в комплекса с много добри 

топлотехнически характеристики на ограждащите повърхнини – външни стени и тавани, в 

т.ч. с топлинна и шумова изолация на подовете. 

Всички ОВК инсталации ще бъдат оразмерени с максимална температура на 

подаване +52°С, при външна изчислителна температура за зимен режим.  

Всички съоръжения в комплекса се предвижда да бъдат захранени с минерална вода 

от Сондаж С-46хг.  

Отоплителната система на комплекса ще има четири основни източници на енергия:  

 предварително захранване с помощта на топлообменни апарати; 

 термопомпени инсталации – от тях ще се получава около 47,52% от 

необходимата енергия за отопление; 

 модул за КО-генерация с природен газ (описан по-горе); 

 газов котел за отопление при ниски температури (описан по-горе). 

За първоначално загряване на водата ще се ползва изцяло енергията от 

термопомпите, топлообменниците и малка част от нискотемпературната топлина на модула 

за КО-генерация. С тях водата се загрява до около +25/+30°С в зависимост от консумацията. 

За дозагряване на водата до +60°С ще се ползва само модулът за КО-генерация. Предвиждат 

се 5 бр. бойлери (без серпентини) с по 5 000 l вместимост всеки от тях. Ще се използват 

топлообменници, помпи и регулиране за загряването на водата.  

Необходимите максимални мощности за затопляне на басейните по време на работа 

са:  

 май-септември – 2 445 kWh; 

 октомври-април - 1 841 kWh. 

Част от тази енергия се покрива от допълването с минерална вода +39°С, а 

останалата част ще се дозагрява с помощта на термопомпената инсталация.  

Предвидени са обезмъглителни инсталации за басейните – 10 броя за вътрешни 

басейни и пързалките и 1 брой за балнеология и хидромасажни-тангенторни вани. 

Представляват климатични камери с вградени термопомпени агрегати. 

Ще бъдат предвидени вентилационни и климатични камери, монтирани в 

специални технически помещения над галерията с ресторантите и на покрива на хотелските 

тела, за различните зони и помещения в комплекса: 

 За хотелските стаи ще бъдат предвидени термопомпени, рекуперативни 

камери, които ще осигуряват необходимото количество пресен въздух за 

посетителите и гостите на хотела; 

 За вентилиране на фитнеса и прилежащите му съблекални и санитарни 

помещения ще се предвиди изграждане на общообменна вентилация за всяко 

помещение; 
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 За зоните за хранене, ресторанти и прилежащите им помещения са 

предвидени индивидуални вентилационни камери, които ще осигуряват 

необходимото количество пресен и засмукан въздух във всяко помещения; 

 За вентилиране на кухненските помещения на партерния и първия етаж ще се 

предвиди изграждане на комбинирани и самостоятелни нагнетателни и 

смукателни вентилационни инсталации, както и местни смукателни 

инсталации в зоната на най-интензивно отделяне на топлина и пари; 

 За лоби бара, общите части в това число, покрита улица, конферентна зала, 

детски кът, както и за офисната част, разположени на кота „партер“ сме 

предвидили индивидуални вентилационни инсталации, които да осигуряват 

необходимото количество пресен въздух за посетителите, както и да отвеждат 

замърсения въздух извън помещенията; 

 За съблекалните и душовете се предвижда самостоятелна рекуперативнa 

камерa, която ще осигурява необходимата вентилация на помещенията. 

Към всяка вентилационна камера са предвидени необходимите противопожарни 

клапи на местата на преминаване на въздуховодите през стените на вентилационните 

помещения. За намаляване нивото на шума са предвидени необходимите 

шумозаглушители. Регулирането на всички инсталации и поддържането на параметрите в 

помещенията е автоматично. 

Предвидена е автоматика, както и необходимата спирателна и регулираща арматура, 

тръбни връзки, топлоизолация, вкл. обшивки на открито положените трасета. 

За климатизиране на различните помещения ще се използват вентилаторни 

конвектори за подов монтаж, за висок, стенен монтаж, както и вентилаторни конвектори 

тип „касета“. 

Отоплението на коридори, фоайе, офисни помещения, санитарни помещения и 

други, ще се осъществява с подово отопление. През лятото ще се използва в определени 

зони и за охлаждане. 

По предварителни изчисления необходимите мощности за отопление и охлаждане 

са както следва:  

 Максимално 3 987 kW за отопление, вентилация, загряване на басейни, 

покриване на нуждите за топла вода за битови нужди и дежурно отопление 

на сауни през зимния период и съответно 3 490 kW през летния период; 

 За охлаждане на комплекса през лятото ще са необходими максимално 430 

kW мощност. В голяма част на климатичните камери са заложени 

термопомпи, които поемат част то хладилния товар за обезмъгляване и 

охлаждане. 

Охлаждането е решено с помощта на термопомпите и не изисква никаква 

допълнителна енергия. Използването на охладителен товар чрез термопомпите намалява 

консумацията на минерална вода. 

Предвидено оборудване, което ще бъде монтирано в хладилен център в 

техническото помещение на партерния и сутеренния етаж:  

 Топлообменни апарати – за покриване на нуждите на комплекса от отопление 

и загряване на басейните се предвижда инсталиране на топлообменни 

апарати с максимална мощност от 1 055 kW. Минералната вода ще бъде 
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охлаждана от +57 до +39°С, като получената енергия отива директно към 

водоразпределител; 

 Топлата вода постъпва във водосъбирател – подземен резервоар за минерална 

вода с работен обем от 50 m3 (разположен в сутерена на сградата), като ще се 

инсталира и съответната спирателна и регулираща арматура, както и 

разширителни съдове и предпазна арматура. От резервоара водата постъпва 

във водоразпределител за отвеждане към отделните консуматори – 

балнеология, басейни, термопомпи.  

 Термопомпи и резервоари – ще се инсталират 2 броя термопомпи „вода-

вода“, топлообменни апарати, буферни съдове, водоразпределители, 

предпазна и регулираща арматура. Термопомпената инсталация ще се състои 

от две машини/помпи с паралелен режим на работа, термопомпен тип Omega 

Sky с хладилен агент R513A; 

 Минералната вода от подземния резервоар с температура около +39°С, с 

помощта на циркулационни помпи, арматури и регулиране, се подава към 

топлообменници на изпарителния кръг на термопомпите. Охладената 

минерална вода до 9°С ще се събира в подземен резервоар с работен обем до 

50 m3 от стоманобетон, разположен в сутерена на сградата. Охладената 

минерална вода ще се оттича в изкуственото езеро, като част от нея ще се 

ползва за поливни нужди.  

Водоснабдяване 

Водоснабдяването на питейно-битови нужди ще се осигури от съществуващата 

водоснабдителна мрежа в района. Към момента прогнозното дневно количество вода, която 

ще се ползва от водопроводната мрежа, е 30 м3/ден. Получено е становище на „ВиК“ ЕООД-

София с изх.№ ТО-03-23/04.02.2021 г., съгласно което: 

 съществува техническа възможност за водоснабдяване за питейно-битови 

нужди на имотите, предмет на ИП, като в редовна експлоатация е уличен 

водопровод ф90 ПЕВП, положен до прилежащата на двата имота ул. 

„Преслав“; 

 дружеството може да осигури максимално денонощно количество за 

питейно-битови нужди в размер до 30 м3/ден за обекта.  
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Фигура № 1.3.1-5 Местоположение на съществуващ уличен водопровод ф90 ПЕВП 

Напорно водопроводно трасе за минерална вода 

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“, в съответствие с утвърдения воден ресурс. За целта 

ще бъде изградено напорно водопроводно трасе до имот 61248.14.2. Трасето на 

водопровода е със следните характеристики и параметри: 

 дължина на трасето - 1000 м; 

 флексибелни, преизолирани тръби от полибутилен с външен диаметър 140 

мм/285 мм - оставянето им следва да бъде поне на 0,8 м под кота терен.  

 оразмерено за пренос на минерална вода с температура 57°С, с максимален 

дебит 50м3/час – посоченото количество е максимално, като е предвиден 

резервоар за временно съхранение с обем 30-50 м3, с който се гарантира, че 

при дебита, съответстващ на утвърдения воден ресурс (който е по-нисък от 

посоченото максимално количество) може няколко часа системата да не 

работи и след това за кратък период от време цялото количество, събрано в 

резервоара да се изпомпи по трасето; 

 начална точка: съществуващо водовземно съоръжение С46хг от НМВ 31 

Равно поле -Казичене в ПИ 61248.203.312, и съществуваща помпена станция 

контейнерен тип с размери ш/д/в 2,4х4,5х3м; 

 крайна точка: границата на имот ПИ 61248.14.2; 

 междинни отклонение със шахта, спирателен кран и водомер до имоти към 

кметство, читалище и детска градина; 

 трасето минава вкопано изцяло по съществуващата улична регулация 

 начин на водочерпене: принудителен с потапяща помпа с дебит 50м3; 

 временно съхранение: полувкопан резервоар за временен прием с обем 30-

50м3 с автоматичен преливник и нивомер в непосредствена близост до 

сондажа; 

 помпен център:  оборудван с комплект напорни помпи, ел.табла и КИП и А; 

Схема на трасето е представена на Фигура № 1.1.4 по-горе.  
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Система за очистване на желязо и арсен от минералните води 

По отношение на качеството на минералната вода от сондаж С-46хг, в резултат на 

извършената експертна балнеологична оценка са отчетени високо съдържание на арсен (As) 

- 0.227mg/l при норма по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели 0.01mg/l и високо съдържание на желязо (Fe) - 0.481 mg/l при норма 

0.2 mg/l. В тази връзка и в съответсвие 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 количества желязо и арсен, с цел постигане на необходимите параметри, 

при които да може да бъде ползвана за хигиенни и спортно-рекреационни цели. 

Към настоящия момент Възложителят е в процес на прединвестиционни проучвания 

за избор на система, като по предварителни данни се предвижда:  

 системата да се разчете така, че да осигурява оптимално качество на водата 

при оптимален дебит 10 м3/ч. По този начин ще се осигури качество на водата 

до дебити около 240 м3/ден; 

 реализиране на системата като два последователно-паралелни клона, всеки с 

отделни филтърни обеми с оглед осигуряване на максимално високо качество 

на очистване поради удълженото време на контакт на водата с активната 

повърхност на филтърния пълнеж – по този начин при запълване на 

абсорбционния капацитет на единия филтър, той се изключва за сервизни 

дейности, а втория поема очистването и осигуряването на оптималния дебит; 

 техническо решение с 3-етапна обработка на водата: 

o окисление с дозиране на натриев хипохлорит (с цел преминаване на 

арсена от три-валентна в пет-валентна форма), с което ще се постигне 

и необходимото ниво на остатъчен хлор 0,3-0,4 mg/l в резервоара, 

където ще се съхранява вече обработената вода. Предвижда се 

осигуряването на необходимите нива на хлор да се осъществи с 

дозирането на натриев хипохлорит - евтин и леснодостъпен продукт. 

При типична концентрация на активен хлор в хипохлорита 9-10% и 

при максимален възможен пиков дебит 12 м3/ч на инсталацията, 

необходимото количество хипохлорит, което ще се подава е около 

0,200 л/час или около 4,8 л/денонощие. За целта ще се използва 

мембранна дозаторна помпа с дебит макс 2 л/час , с пропорционално 

управление на дебита. Буферният съд за хипохлорит трябва да е с обем 

около 100 литра, което ще осигури достатъчно дълъг период на 

автономност - ще се зарежда на всеки 20 дни.; 

o очистване на желязото – технологията ще осигури свързване на 

желязото с арсен – съдържимото желязо във водата е достатъчно за 

свързване на около 10% от наличния арсен, което ще облекчи 

следващата степен на очистване и ще удължи периода на ползване на 

сорбционния пълнеж. За окислението и филтрирането на желязото ще 

се използва специализиран филтърен пълнеж „Manganese greensand“ – 
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манганов глауконит. Пълнежът се регенерира текущо от дозирания в 

началото натриев хипохлорит; 

o очистване на останалия арсен чрез адсорбция с модифициран 

железен хидроокис (FeOOH) – този пълнеж осигурява високи 

стойности на сорбционния капацитет за арсен.  

На изхода на системата, след преминаване през етапите, водата ще бъде очистена от 

съдържимите желязо и арсен с нива под допустимите, съответно под 0,2 mg/l за желязото и 

под 0,01 mg/l за арсена. Промивните води ще се отвеждат в ЛПСОВ на обекта.  

Изчисляване на допустим капацитет на системата по показател арсен 

При 110 м3/ден изход на локалната пречиствателна станция, то следва, че арсена в 

промивните води на системата не бива да надвишава 110000 л * 0.5мг/л = 55000 мг/ден  

В този етап на системата ще се отстрани около 10% от съдържимия арсен във водата 

или около 0,022 мг/л. Съответно количеството от 55000 мг ще се натрупа във филтрите след 

преминаването на 2500 м3 вода, което е допустимия капацитет между промивките по 

показател арсен. При максимален дебит 240 м3/ден, периода между промивките е около 10 

дни. 

Изчисляване на допустим капацитет на системата по показател желязо 

При 110 м3/ден изход на локалната пречиствателна станция, то следва, че желязото 

в промивните води на системата не бива да надвишава 110000 лит * 5мг/лит = 550000 мг/ден  

При допускане, че се отстранява 100% от съдържимото желязо във водата 

(0.481мг/лит), то количеството от 550 000 мг ще се натрупа във филтрите след 

преминаването на 1150 м3 вода, което е допустимия капацитет между промивките по 

показател желязо. При максимален дебит 240 м3/ден, това означава период между 

промивките около 4.5 дни. 

Изчисляване на допустим капацитет на системата по изисквания на 

производителя на пълнежа 

По методика на производителя периода между две промивки може да се пресметне 

като: 

Допустимо замърсяване на пълнежа = 850 гр / м2. 

Зареждане = (1 x mg/L Fe) + (2 x mg/L Mn) = 1 х 0.481 + 2 х 0.038 = 0.557 мг /л 

Допустимия капацитет на пълнежа ще е 1526 м3/м2 или при изчислената скорост на 

потока 12.7 м3/ч/м2 - 120 часа = 5 дни - максимален период между две промивки. 

Вследствие на горните изчисления и поради технологични съображения се приема 

максимален период между две промивки 3 дни. Препоръчана от производителя скорост на 

промивка - 30м3/ч/м2, с продължителност около 10 минути. При тези данни, се изчисляват 

следните параметри на изпуснатите към канализация води: 

- количеството вода, постъпваща в локалната пречиствателна станция от промивка 

на филтър - 3.9 м3; 

- общо количество арсен за една промивка - макс. 16.34 гр; 

- общо количество желязо за една промивка - макс 346.32 гр; 

- концентрация на изхода на локалната пречиствателна станция при натоварване 

110м3/ден: 

 * арсен - 0.148 мг/л; 
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 * желязо - 3.15 мг/л. 

Това са изчисления, направени при максимално натоварване на системата от 

240м3/ден. На практика  такива натоварвания ще имаме само в периодите на първоначално 

пълнене на басейните. При типична ежедневна консумация 100 м3/ден и при оптимално 

натоварване на комплекса се очаква стойностите в изхода на пречиствателната станция да 

са : 

 * арсен - 0.061 мг/л; 

 * желязо - 1.31 мг/л. 

Тези стойности ще се отчитат само в дните, когато се прави обратна промивка на 

филтрите. С цел оптимизиране разходите на системата, обратните промивки може да се 

настроят така, че да се провеждат по-рядко или по-често или да се инициират на база 

преминал дебит, за да се достигнат точно препоръчани от надзорната организация 

стойности на вредните вещества в изхода, които следва да са споменати в индивидуалното 

разрешително за заустване. 

Така осъществена, системата за очистване на желязо и арсен ще постига следните 

параметри: 

 Нормален капацитет    - 100 м3/ден; 

 Максимален пиков капацитет   - 280 м3/ден; 

 Съдържание на As на изхода  - < 0.01 мг/л; 

 Съдържание на Fe на изхода  -  < 0.2 мг/л; 

 Съдържание на Аs на отпадния поток  - < 0.061 мг/л; 

 Съдържание на Fe на отпадния поток - < 1.31 мг/л; 

 Неопасен отпадък с код 19 02 06 - утайки от физико-химично обработване, 

различни от упоменатите в 19 02 05за депониране - 1500 кг на всеки 7 

месеца. 

Принципна схема на системата е представена на следващата фигура:  

 
 1 - нагнетяваща помпа   6 - авт.филтърна колона 1 

 2 - дозираща система хипохлорид 7 - авт.филтърна колона 2 

 3 - помпа за обратни промивки  8 - филтър сорбент 1 

 4 - статичен миксер    9 - филтър сорбент 2 

 5 - точка за контрол   10 - резервоар чиста вода 

 ТП - точки за пробовземане 

Забележка: Схемата е принципна, не са изчертани средствата за управление и контрол, както и реалните 

тръбни пътища 

 

Фигура № 1.3.1-5 Принципна схема на работата на системата за очистване на завишени 

количества арсен и желязо от подземни минерални води 
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След преминаване през инсталацията за очистване на арсен и желязо, водата от , 

водата Сондаж № С-46хг ще се използва само и единствено за захранване на 

рекреационните съоръжения. 

Канализация и третиране на отпадъчните води 

След въвеждане в експлоатация на обекта се очаква да се генерират около 118 m3 

отпадъчни води на денонощие.  

За управлението на генерираните битово-фекални отпадъчни води се предвижда 

монтаж на модулна локална пречиствателна станция за отпадните води с изчислен 

капацитет 850 ЕЖ на производителя BIOCLEAN.  

Модулите „BIOCLEAN” работят на принципа на „продължителна аерация, процес с 

активна утайка” и са компактни съоръжения съдържащи цялото оборудване в един 

контейнер. В този процес оперативните проблеми и проблемите с активната утайка са 

сведени до минимум. Тези съоръжения имат пречиствателен ефект до 97 %. ЛПСОВ 

„BIOCLEAN” съдържа следните поделементи:  

 Кош – Решетка; 

 Захранваща помпа – 1 бр.; 

 Зона за аерация за пълно биологично пречистване; 

 Утаяване, избистряне, дезинфекция; 

 Помещение за механичното оборудване; 

 Съд за натриев хипохлорид – 1 бр.; 

 Дозаторна помпа – 1 бр.; 

 Въздуходувка - 1 бр.; 

 Контролно табло за управление на процесите; 

 Захранване – трифазно, инсталирана мощност. 

За постигане на целите на инвестиционното предложение ще се комбинират модули 

„BIOCLEAN 300” – 1 бр. с размери 2,20 x 7,80 m, h=2,85 m и „BIOCLEAN 600” – 2бр. 2,40 

x 7,00 m , h=2,85 m. 

Процесът на пречистване е следният: 

Отпадъчната вода постъпва в модулното пречиствателно съоръжение от 

канализационната мрежа или от изравнител. В зависимост от ситуацията и разположението 

на площадката може да се наложи изграждане на помпена шахта преди компактното 

съоръжение. В обема на пречиствателната станция за отпадъчни води, постъпващото водно 

количество постепенно преминава през:  

 Груба решетка тип "Кош", за отстраняване на едри замърсители носени от 

канализационната мрежа.  

 След това попада в биобасейн за пълното пречистване на въглеродна 

замърсеност. Биобасейнът работи на принципа на отстраняване на 

органичното замърсяване чрез активна утайка. За поддържане живота на 

активната утайка в обема на биобасейна има монтирана аерационна система, 

осигуряваща фино мехурчеста аерация. Въздуха за тази система се доставя от 

въздуходувка, разположена в машинното помещение на контейнера.  

 Следващото стъпало, през което преминават отпадъчните води е ламелен 

утаител. Тук вече пречистената вода се разделя от активната утайка .  
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 Преди да излезе от пречиствателната станция, избистрената вода преминава 

през контактен резервоар, в който се подава натриев хипохлород за 

дезинфекция. Използва се течен натриев хипохлорид (белина), като 

концентрацията на хлорид в този разтвор в 15%. Дозирането е приблизително 

4-6 мг/л за изходящия поток на съоръжението. В добавка, освен 

дезинфекцията, хлорирането допринася и за намаляване на БПК. Течния 

хлорид се слага в PE резервоар, разположен в машинното помещение на 

контейнера.  

 Част от отделената утайка в ламелния утаител се връща обратно в обема на 

биобасейна за поддържане на необходимото количество утайка за ефективна 

работа на станцията. Излишната утайка се подова чрез ерлифт към Аеробен 

стабилизатор, за отстраняване на съдържащото се в нея органично 

замърсяване. След стабилизация, излишното количество утайка се изважда от 

пречиствателната станция с помощта на специализиран автомобил тип 

фекалка.  

Цялата механична част, необходима за процеса е монтирана в помещение за 

механично оборудване - въздуходувките, дозаторната помпа, електрическия контролен 

панел и тн.  

Предлаганият за обезпечаване на пречистването на отпадните води тип 

пречиствателни станции пречистват водата до следните параметри:  

 БПК5 – 25 mg/l; 

 ХПК < 125 mg/l; 

 неразтворени вещества < 60 mg/l, 

което е в съответствие с посочените индивидуални емисионни ограничения от 

БДДР, с писмо с изх.№ ПУ-01-304-(1)/12.06.2020 г.  

Дъждовните води от паркинг зоната ще преминават през каломаслоуловител от 

клас 1 .Каломаслоуловител от клас 1 са сепаратори с филтър и степен на пречистване най-

малко 99,5 % или допускат се най-много до 5 мг/литър органични масла и петролни 

продукти на изхода в пречистените отпадни води за заустване в природата, съгласно БДС 

EN 858 : 2003. Съоръжението е проектирано с две отделения. В първото постъпват водите 

замърсени с нефтопродукти и кал. Калта се отделя на принципа на седиментация /утаяване/, 

като във втора камера постъпват води замърсени с масла. Постъпвайки във филтъра малките 

петролни капки се сливат и превръщайки се в големи изплуват на повърхността. 

Натрупаните нефтопродукти се отстраняват лесно. Водата излиза от системата без наличие 

на кал и нефтопродукти. 

Дъждовните води от паркинг зоната след преминаване през каломаслоуловителя и 

отпадъчните битово-фекални води след пречистване се предвижда да бъдат зауствани в р. 

Лесновска, като за двата потока се предвижда една проектната точка на заустване е с 

географски координати 42°40'7.37"N 23°32'6.16"E. 

Поради естеството на инвестиционното предложение и технологията при 

използването на минерална вода в басейните се предвижда контролирано изпускане на 

употребената минерална вода към изкуственото езеро в резултат на опресняването и с 

постъпване на ново количество минерална вода. Поддържането на химичния и 

микробиологичния състав на водата в басейните е съгласно изискванията на Инструкция № 
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34 за хигиената на спортните обекти и екипировка. Минералната вода ще преминава през 

системата за отопление и охлаждане (преди използването на водата в басейна), след това 

ще се използва в басейните, след което отново преминава през системата за отопление и 

охлаждане и се изпуска в изкуствено декоративно езеро създадено в имот 61248.14.2, от 

което гравитачно ще се оттича в река „Лесновска”. Очакваното количество на 

използваните/отпадъчните минерални води ще бъде 90% от предвиденото за ползване, 

съответно количеството на тези води ще бъде около 8 940.00 m3 месечно, в зависимост от 

сезона. 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. 

1.3.2. Използвани материали и природни ресурси 

Като материали по време на експлоатацията на балнеологичния център се определят 

консумативите, свързани с обслужване на посетителите по време на престоя им.  

По време на експлоатацията ще се използва вода за питейно-битови нужди от 

съществуващата водоснабдителна мрежа на района – с максимално денонощно водно 

количество в размер до 30 m3/day.  

За осигуряване на пълноценни условия за рекреация и балнеолечение на 

посетителите на обекта се предвижда да се използват минерални води от С-46хг от НМВ 

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

Необходимите водни количества за водовземане от С 46 хг от НМВ "Казичене - Равно поле" 

участък Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин към балнеологичен център са 

със следните експлоатационни параметри: 

 до 3,78 l/s - средногодишен дебит за 365 дни; 

Разпределение на водното количество: 

 Денонощно водно количество до 326,60 m3 за 365 дни; 

 Годишно водно количество до 119 206,08 m3 в категория  "Водоползване  за 

профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и 

рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за 

лечебните заведения". 

За електроснабдяване на обекта ще се извършва свързване към съществуващата 

електроснабдителна мрежа на района, както и ще добива електроенергия чрез газова КО-

Генерация и ВЕИ (фотоволтаични панели на навесите на паркинг зоната).  

Предвидено е и газоснабдяване на обекта с количества 1,000,000 m3 газ годишно. 

Експлоатацията на обекта не е свързана с ползване на други природни ресурси, 

суровини и материали.  
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1.4. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии 

(като замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, 

нейонизиращи лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, 

получени по време на етапа на строителство и на етапа на експлоатация 

1.4.1. По време на строителство 

Генерирани отпадъчни газове 

В етапа на строителство 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 инвестиционното предложение. 

Запрашаването от строителните дейности няма да е свързано с превишаване на 

средноденонощната или средногодишната норма за концентрация на ФПЧ10 в атмосферния 

въздух, като основен индикатор за праховите частици в атмосферата, т.к. дейностите ще се 

извършват в рамките на работния ден (8-часа в денонощието), а образуването на прахови 

емисии ще бъде налице в много по-кратки периоди, единствено при извършване на 

конкретна строителна дейност, свързана с такива емисии, както и при характерни 

метеорологични условия, сухо и ветровито време. След приключване на съответната 

дейност ще се прекрати и образуването на праховите частици. 

Следва да се отчете, че праховите частици, определяни като ФПЧ с различни 

размери, по същество са съставени от твърди частици, малки водни капчици и 

допълнително адсорбирани на повърхността им други химически субстанции (органични 

съединения, метали, алергени под формата на фрагменти от полени, плесени, спори). 

Здравните ефекти, зависят от размерите, от химическия състав и от участъка на дихателната 

система, до който достигат. 

Праховите аерозоли се образуват при: 

- природни процеси (вулкани, бури, земетресения); 

- разнообразни антропогенни дейности (добивна промишленост, строителство, 

- горивни процеси, транспорт); 

- като вторичен продукт от различни химически процеси. 
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Частиците с диаметър 10 микрона (ФПЧ10) при вдишване могат да достигат до 

белите дробове. По дребните частици, в частност тези  с размери под 2.5 микрона, при 

вдишване достигат до алвеолите, откъдето могат да попаднат в кръвообращението, а чрез 

него до всички органи и системи в организма. По тази причина по-дребните частици 

представляват значително по-голям риск за човешкото здраве. 

При извършването на строителните дейности и образуването на неорганизирани 

емисии на прахови частици, обикновено по-тежките прахови частици се отлагат в 

непосредствена близост до източника, т.е. на строителната площадка и в близост до нея, 

като се отлагат на повърхността. По-дребните прахови частици с размери под 2.5 микрона, 

в зависимост от атмосферните условия, се разсейват от вятъра на по-далечно разстояние. 

Мерките, които ще се предприемат в случай на ветровито време са свързани с оросяване на 

площадката и спиране на строителните дейности, които водят до запрашаване. 

С оглед недопускане на замърсяване с прахови емисии по време на строителството, 

се предвиждат мерки, съответстващи на изискванията на чл.70 от Наредба №1 от 27.06.2005 

г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 

5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.). 

Генерирани отпадъчни води 

Не се очаква генериране на други отпадъчни води освен водите от повърхностния 

отток от работната площадка. За работниците по време на строителството ще бъдат 

осигурени мобилни химически тоалетни кабини. 

Замърсяване на почви 

Въздействието върху почвите се изразява в 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 с 

ограничен обхват в рамките на имотите. Увреждането е еднократно и окончателно, 

свързано със строителните работи.  

Необходимо е съхраняване на отнетия хумусен хоризонт отделно от останалата 

земна маса (на временно депо в рамките на имотите), и неговото последващо използване по 

предназначение - при ландшафтното оформление на терена. 

Отнетия почвен слой ще се оползотвори за целите на озеленяването на обекта. 

Почвения слой ще се депонира на временно депо в рамките на имотите.  

По време на строителството на обекта ще се генерират изкопани земни маси за които 

е необходимо да се определи временно депо, отново в рамките на отредените терени, до 

последващото използване на земните маси за вертикална планировка. Няма да има 

остатъчни, съответно отпадъчни земни маси. 

По време на строителството, замърсяванията на прилежащите земи с аерозоли от 

отработени газове и прахови емисии ще са незначителни и няма да се отразят върху 

качеството на прилежащите земи и почви. 

Възможни са локални замърсявания на почвите с горива и масла единствено при 

възникнали аварии на техника – при тези случаи замърсеният участък следва да бъде отнет 
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и управляван като опасен отпадък – съответно предаден на фирма, притежаваща 

разрешително за третирането му. 

Генерирани отпадъци 

При изграждане на обектите на ИП се очаква основно генерирането на неопасни 

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

Точните количества ще бъдат изчислени в подробните количествено-стойностни сметки 

към работните проекти, като за целите на настоящия Доклад за ОВОС са посочени 

прогнозни такива, на база аналогични обекти.  

Класификацията и прогнозните количества на отпадъците, които ще се отделят по 

време на строителството съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на 

отпадъците, са посочени в Таблица № 1.4.1-1:  

Таблица № 1.4.1-1 Класификация на отпадъците по време на строителството 

Наименование 

Код на отпадъка 

Прогнозни 

количества за 

периода на 

строителството, 

тона 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 0,5 т 

Пластмасови опаковки 15 01 02 0,5 т 

Опаковки от дървени материали 15 01 03 0,3 т 

Метални опаковки 15 01 04 0,4 т 

Бетон  17 01 01 0,2 т 

Тухли  17 01 02 0,1 т 

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия 
17 01 03 

0,2 т 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични изделия, различни от 

упоменатите в код 17 01 06 

17 01 07 

0,3 т 

Дървесен материал (ще се образува при 

кофражни работи) 
17 02 01 

0,2 т 

Стъкло 17 02 02 0,1 т 

Пластмаса  17 02 03 0,1 т 

Смеси от метали 17 04 07 0,2 т 

Кабели, различни от упоменатите в код 17 04 

10 
17 04 11 

0,01 т 

Строителни материали на основата на гипс, 

различни от упоменатите в код 17 08 01 
17 08 02 

0,2 т 

Смесени битови отпадъци (ще се генерират 

от жизнената дейност на работниците 

изпълняващи строителни дейности) 
20 03 01 

около 1,6 т за 

периода на 

строителството (2 

години) 

Не се очаква генериране на отпадък с код 17 05 04 - Почва и камъни, различни от 

упоменатите в код 17 05 03, тъй като всички изкопани земни маси впоследствие ще бъдат 

насипани при изпълнение на вертикалната планировка на терена. 

Строителните отпадъци ще се управляват съгласно План за управление на 

строителните отпадъци, изготвен по реда на Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В плана ще бъдат 
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представени прецизирани количества на генерираните строителни отпадъци. Отпадъците 

ще се предават приоритетно за оползотворяване, в съответствие с йерархията за управление 

на отпадъците, на фирми притежаващи съответните регистрационни/разрешителни 

документи. 

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. 

Генериране на шум, вибрации и лъчения 

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, определени с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. 

за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 

околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните 

ефекти от шума върху здравето на населението за съседни обекти. Въздействието е 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.  

1.4.2. По време на експлоатация 

Генерирани отпадъчни газове 

При експлоатация на балнеологичния център и съпътстващите го обекти не се 

очакват значими емисии на замърсители в атмосферния въздух. 

Незначителни емисии на замърсители в атмосферния въздух ще се образуват от 

отделянето на изгорелите газове от ауспусите на двигателите на МПС на обслужващите 

фирми и ползвателите на обекта.  

Като допълнителен източник на топлоенергия и електроенергия за балнеологичния 

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

с монтирана нискоемисионна горелка с топлинна мощност 1600 kW- и ко-генерационен 

модул за производство на електрическа и топлинна енергия с топлинна мощност- 550 kW. 

Използването на природен газ е предвидено в допълнение на използването на геотермална 

енергия, термопомпи и климатици за отопление и електроенергия от съществуващите 

мрежи на „ЧЕЗ“ АД и фотоволтаичните панели ( 0.5-1 MWh), монтирани върху сенниците 

в паркинг зоната.   

Емисиите в атмосферния въздух от съоръженията на природен газ ще са под формата 

основно на 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. 
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Генерирани отпадъчни води 

След въвеждане в експлоатация на обекта се очаква да се генерират около 118 m3 

отпадъчни води на денонощие.  

За управлението на генерираните битово-фекални отпадъчни води се предвижда 

монтаж на модулна локална пречиствателна станция за отпадните води с капацитет 850 ЕЖ.  

Предлаганият за обезпечаване на пречистването на отпадните води тип 

пречиствателни станции пречистват водата до следните параметри:  

 БПК5 – 25 mg/l; 

 ХПК < 125 mg/l; 

 неразтворени вещества < 60 mg/l, 

което е в съответствие с посочените индивидуални емисионни ограничения от 

БДДР, с писмо с изх.№ ПУ-01-304-(1)/12.06.2020 г.  

Дъждовните води от паркинг зоната ще преминават през каломаслоуловител от клас 

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

Дъждовните води от паркинг зоната след преминаване през каломаслоуловителя и 

отпадъчните битово-фекални води след пречистване се предвижда да бъдат зауствани в р. 

Лесновска, като за двата потока се предвижда една проектната точка на заустване е с 

географски координати 42°40'7.37"N 23°32'6.16"E. 

Предвижда се и контролирано изпускане на употребената минерална вода в резултат 

на опресняването и с постъпване на ново количество минерална вода. Пътят на минералната 

вода използвана в басейните ще преминава през системата за отопление и охлаждане след 

което ще се изпуска в изкуствено декоративно езеро създадено в имот 61248.14.2, от което 

гравитачно ще се оттича в река „Лесновска”. Очакваното количество на 

използваните/отпадъчните минерални води ще бъде 90% от предвиденото за ползване, 

съответно количеството на тези води ще бъде около 8 940.00m3 месечно, в зависимост от 

сезона. 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. 

Замърсяване на почви 

Възможни са локални замърсявания на почвите с горива и масла единствено при 

възникнали аварии на МПС – при тези случаи замърсеният участък следва да бъде отнет и 

управляван като опасен отпадък – съответно предаден на фирма, притежаваща 

разрешително за третирането му. 

Възможно е попадане върху почвите на аерозоли от отработени газове и прахови 

емисии от МПС – поради малкия капацитет на обекта и ограниченията за движение на 

превозни средства в рамките на комплекса и незначителните количества емисии, не се 

очаква значимо въздействие. 

Не се очаква замърсяване на почвите от дъждовните води от паркинг зоната – те 

преминават през каломаслоуловител. Натрупаните нефтопродукти се отстраняват лесно. 

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. Не се очаква замърсяване на почвите от химичния и 
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микробиологичния състав на водата в басейните. Поддържането на химичния и 

микробиологичния състав на водата в басейните е съгласно изискванията на Инструкция 

№ 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка. Пътят на минералната вода 

използвана в басейните ще преминава през системата за отопление и охлаждане след което 

ще се изпуска в изкуствено декоративно езеро създадено в имот 61248.14.2, от което 

гравитачно ще се оттича в река „Лесновска”. 

Генерирани отпадъци 

При извършване на ремонтни дейности по време на експлоатацията на центъра ще 

се генерират неопасни строителни отпадъци, идентични като описаните за етапа на 

строителството.  

Експлоатацията на балнеологичния център е свързана с 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). Очакваното прогнозно годишно количество е около 145 т.  

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

зелените площи, с прогнозно количество от около 1 т/годишно. 

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

отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене с прогнозно количество около 20 

т/годишно и с код 20 01 25 – хранителни масла и мазнини, с прогнозно количество около 4 

т/годишно. 

Ще се генерират и незначителни количества отпадъци с кодове 20 01 01 – Хартия и 

картон – разделно събрани отпадъчни материали от хартия (с изключение на хартиени и 

картонени опаковки с код 15 01 01) – напр. принтерна хартия, с прогнозно количество около 

0,05 т/годишно, 20 01 02 – Стъкло – от употребена, счупена посуда, с прогнозно количество 

около 0,1 т/годишно, 20 01 11 – Текстилни материали – от употребявани чаршафи, кърпи, 

хавлии и др., с прогнозно количество около 1 т/годишно.  

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, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна 

употреба, памперси), с прогнозно количество около 0,5 т/годишно. 

Ще се генерират отпадъци от опаковки с кодове:  

 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки – опаковки от суровини, 

спомагателни материали, оборудване – с прогнозно количество 1,5 

т/годишно; 

 15 01 02 – пластмасови опаковки - опаковки от суровини, спомагателни 

материали, оборудване – с прогнозно количество 1,5 т/годишно; 

 15 01 03 – опаковки от дървесни материали - опаковки от суровини, 

спомагателни материали, оборудване – с прогнозно количество 0,5 

т/годишно; 

 15 01 04 – метални опаковки - опаковки от суровини, спомагателни 

материали, оборудване – с прогнозно количество 0,5 т/годишно; 

 15 01 07 – стъклени опаковки – опаковки от напитки, суровини – с прогнозно 

количество 1 т/годишно. 
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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 генерират опасни 

отпадъци с код 13 05 01* - твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни 

сепаратори – от първата секция на каломаслоуловителя – с прогнозно количество от около 

0,1 т/годишно и с код 13 05 06* - масло от маслено-водни сепаратори – от втората секция 

на каломаслоуловителя – с прогнозно количество от 0,05 т/годишно. Отпадъците от 

каломаслоуловителите ще се изгребватпериодично 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 неопасен отпадък се генерира сорбент от фероксихидроксид с адсорбиран арсен – с 

код 19 02 06 -утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 

05, с прогнозно количество от около 2,6 т/годишно, който се предава за депониране. 

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.  

Генериране на шум, вибрации и лъчения 

По време на експлоатация на балнеологичния център източник на шум ще бъдат 

основно МПС на посетителите – движението им в границите на обекта е ограничено 

единствено в рамките на паркинг зоните, както и жизнената дейност на посетителите – не 

се генерират значими шумови нива. 

Експлоатацията не е свързана с генериране на вибрации.  

По смисъла на Закона за здравето, предметът на ИП – балнеологичният център, 

представляват обект с обществено предназначение. В този смисъл за него са приложими 

определените в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите на шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 

стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението гранични стойности на нивата на проникващ шум, съгласно които 

допустимото еквивалентно ниво на шума е 35 dB(A) за ден и вечер и 30 dB(A) за нощ. 

Предвид установеното (предимно жилищно) и възможно бъдещо ползване (жилищни, 

безвредни производства, складови) на съседните имоти (попадащи в землището на с. Равно 

поле), не се очаква тези нива да бъдат превишени от външни за обекта източници.  

1.4.3. По време на закриване и рекултивация 

Генерирани отпадъчни газове 
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При закриване и рекултивация не се очаква да има организирани източници на 

емисии в атмосферния въздух. Замърсяването на въздуха ще се свързва с работата на 

тежкотоварната техника, както това е валидно за периода на строителството. 

Генерирани отпадъчни води 

След закриване на обекта няма да се генерират отпадъчни води на територията на 

имота. 

Замърсяване на почви 

Аналогично на етапа на строителство. 

Генерирани отпадъци 

Ще се генерират стротиелни отпадъци като през периода на строителството. 

Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 ще се генерират от жизнената дейност на 

работниците изпълняващи дейностите по време на този етап. Ще се предават за последващо 

третиране на Регионалното депо за неопасни отпадъци в землището на с. Горна Малина. 

Генериране на шум, вибрации, лъчения 

Аналогично на етапа на строителство, ще се генерират шум и вибрации от 

движението и работата на строителната техника. Очакваните стойности са нормални за 

работна среда и непревишаващи пределно допустимите норми.  

 

2. ОПИСАНИЕ НА РАЗУМНИ АЛТЕРНАТИВИ (НАПРИМЕР ПО ОТНОШЕНИЕ 

НА ДЕЙНОСТИТЕ, ТЕХНОЛОГИЯТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, РАЗМЕРА И 

МАЩАБА), ПРОУЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО СА ОТНОСИМИ ЗА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СПЕЦИФИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, И ПОСОЧВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ИЗБРАНИЯ 

ВАРИАНТ, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

2.1. Нулева алтернатива  

Приемането на „нулева алтернатива” или нереализирането на инвестиционното 

предложение за изграждане на балнеологичния център означава имотите, собственост на 

Възложителя, да останат в съществуващия си вид – неизползваема земеделска земя при 

неполивни условия, която собственикът няма икономическа полза да ползва като такава. 

Имотите са придобити с цел реализиране на инвестиция, получила Сертификат за 

инвестиция Клас А. Нереализирането на проекта ще доведе до значителни пропуснати 

ползи за общината и местното население. 

2.2. Алтернативи за местоположение на инвестиционното предложение и неговите 

елементи  

Не са налични алтернативи за местоположение, тъй като инвестиционното 

предложение е релевантно и се отнася само за конкретните имоти – собственост на 

Възложителя. Възложителят е придобил собственост върху имотите на база на 



Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 

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

 

47 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

предварително проучване на подходящи за реализацията на инвестицията имоти. 

Разположението на структурните елементи на инвестиционното предложение е съобразено 

с релефните особености, характеристиките на имотите, геоложката основа, наличието в 

близост на източник на минерална вода, инфраструктура и пътни връзки.  

2.3. Алтернативи за размера и мащаба на инвестиционното предложение  

По отношение на размера и мащаба, Възложителят също е провел предварителни 

проучвания, като избраните имоти са подходящи за реализиране на предвидената 

значителна инвестиция. Ползван е опита от изграждане и експлоатация на идентични 

обекти в Европа.  

Към момента не е установена необходимост от екологична гледна точка за 

разработване и разглеждане на други алтернативи.  

2.4. Алтернативи за технологии 

По отношение на използваните технологии, Възложителят е разгледал 

възможностите за избор на възможно най-екологосъобразните решения за реализиране на 

инвестиционното предложение, в т.ч. постигане на максимална енергийна ефективност, 

осигуряване на електроенергия от ВЕИ, подходящо пречистване на отпадъчните води от 

паркинг зоната и от жизнената дейност на посетителите и ползвателите на бъдещия 

комплекс.  

На предходен етап от ИП Възложителят е разглеждал възможността за повишаване 

на енергоефективността на обекта чрез използване на съществуващ сондаж или изграждане 

на нов такъв в рамките на имот 61248.14.2, но тази възможност е отпаднала, поради липса 

на необходимост от такива допълнителни съоръжения и предвидено използване на 

енергоефективни и енергоспестяващи технологии.  

 

3. ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА (БАЗОВ СЦЕНАРИЙ) И КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА 

ВЕРОЯТНАТА ИМ ЕВОЛЮЦИЯ, АКО ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО, ДОКОЛКОТО ПРИРОДНИТЕ 

ПРОМЕНИ ОТ БАЗОВИЯ СЦЕНАРИЙ МОГАТ ДА СЕ ОЦЕНЯТ ВЪЗ ОСНОВА 

НА НАЛИЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАУЧНИ 

ПОЗНАНИЯ 

3.1. Климат 

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.  

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. 
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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. 

Таблица № 3.1-1 Средна месечна и годишна температура, ºС 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII средногодишна 

-3.9 -1.5 1.8 7.8 12.6 15.9 18.1 18.4 14.4 8.9 4.0 -1.0 8.0 

 

 

Фигура № 3.1-1 Средномесечна температура на въздуха, ºС 

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. 

 

Таблица № 3.1-2 Средна месечна и обща годишна сума на валежите, mm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишно 

33 30 39 56 83 85 67 54 48 57 49 39 640 
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Фигура № 3.1-2 Средно количество на валежите по месеци, mm 

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. 

 

Таблица 3.1-3 Средна месечна и годишна скорост на вятъра, m/s 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII средногодишно 

1.9 2.3 2.1 2 1.5 1.6 1.3 1.5 1.4 1.5 1.7 1.8 1.7 

 

 

Фигура 3.1-3. Средномесечна скорост на вятъра, m/s 

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.  

Таблица 3.1-4 Среден месечен и общ годишен брой на дните с мъгла 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишно 

12.7 10.8 8.9 5.8 4.2 3.2 1.7 1.3 2.4 6.8 13.3 13.2 84.3 
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Фигура 3.1-4. Среден месечен брой на дните с мъгла 

 

Изводи за текущото състояние на климата: 

Най-характерни за климатичните условия в района са късните пролетни и ранните 

есенни студове, които са следствие от котловинния характер на терена и са определят 

изцяло от релефните особености на областта. 

В климатично отношение, характерно за района е също и наличието на студена зима, 

но в същото време и сравнително хладно лято.  

Характеристиките на климата в района не могат да бъдат повлияни от изменението 

на емисиите на парникови газове на локално ниво. 

По отношение на показателите във връзка с изменението на климата и дейностите за 

намаляване на емисиите на парникови газове на национално ниво за ограничаване на 

изменението на климата, Р. България има задължението да изготвя годишни 

инвентаризации на емисиите на парникови газове по източници и поглътители, като страна 

по Рамковата Конвенция на ОН по изменение на климата (РКОНИК).  

През последните години емисиите на парникови газове показват изменение в посока 

на общо намаляване в периода от базовата година по РКОНИК до момента, като за 2018 г., 

като последна година с докладвани емисии на парникови газове, те съставляват едва около 

половината от емисиите за базовата година- 1988 г. 

Еволюция/Развитие на климата в случай, че инвестиционното предложение не 

бъде осъществено: 

В случай че инвестиционното предложение не бъде осъществено ще се запазят 

настоящите характеристики на климата и климатичните елементи.  

Реализацията на инвестиционното предложение също няма да повлияе върху 

изменението на климата. Няма да се окаже въздействие върху режима и пространственото 

разпределение на стойностите на климатичните елементи на прилежащите територии на 

площадката на разглежданото инвестиционно предложение.  

 

3.2. Атмосферен въздух  

Качеството на атмосферния въздух, съответно нивата на концентрациите на 

замърсяващите вещества в приземния слой на атмосферата в даден район, е в зависимост 

от редица фактори, оказващи влияние върху разсейването или задържането на 
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замърсителите в атмосферния въздух, като местоположение, интензивност, честота, 

продължителност и височина на емисиите, както и от метеорологичните фактори като 

посока и скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и други. 

Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой най-често могат да 

са от секторите промишленост, битово отопление и транспорт.  

На територията на община Елин Пелин няма действащи големи промишлени 

източници на замърсяване на атмосферния въздух. Контрол върху дейността на 

промишлените предприятия се осъществява от РИОСВ- София. 

На територията на община Елин Пелин няма изградена и функционираща 

автоматична измервателна станция за контрол на качеството на въздуха като част от 

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), подсистема „Качество 

на атмосферния въздух“. 

При липсата на постоянен пункт за мониторинг, контрол върху качеството на 

качеството на въздуха може да се осъществява, чрез измервания от мобилната лаборатория 

на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).  

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 (I-6), известен и като Подбалкански 

път. 

Реализацията на инвестиционното предложение не 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. 

Изводи за текущото състояние на атмосферния въздух: 

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 явяват емисиите на фини прахови частици (ФПЧ) от използването на твърди 

горива за битово отопление и движението на транспортните средства, които водят до 

повишаване на концентрациите на ФПЧ в атмосферния въздух 

Предвид големината на населеното място- с. Равно поле, предназначението на 

близките съседни територии и количеството на емисиите на замърсители в атмосферния 

въздух в района, изчислени в раздел 4 от ДОВОС, не се предполагат превишения на 

установените норми съгласно действащото законодателство, а качеството на атмосферния 

въздух в района като цяло е добро. 
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Еволюция/Развитие на атмосферния въздух в случай, че инвестиционното 

предложение не бъде осъществено: 

В случай че инвестиционното предложение не бъде осъществено, емисиите в 

атмосферния въздух от описаните по-горе източници могат да се увеличават при нарастване 

на населението в района и съответно да намаляват, при намаляване на населението. 

След реализацията на инвестиционното предложение качеството на атмосферния 

въздух също ще продължи да се определя от емисиите от изгарянето на твърди горива за 

битово отопление и от транспортните средства, поради липсата на големи промишлени 

източници, а няма да се определя от експлоатацията на обекта. 

3.3. Води  

Повърхностни води  

Управлението на водите се извършва съгласно действащата в страната 

законодателна и нормативна уредба, като конкретните дейности в близък и дългосрочен 

аспект са на основата на разработен План за управление на водите в речните басейни. 

Първият ПУРБ в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) влезе в сила в началото 

на 2010г. и обхваща периода до 2015г. Съгласно изискванията на член 14 от РДВ и чл. 159, 

ал. 1 от ЗВ, ПУРБ се преразглежда и актуализира на всеки шест години след 

първоначалното му публикуване. Планът за управление на речните басейни (ПУРБ). ПУРБ 

на Дунавски район за басейново управление на водите е преразгледан и актуализиран за 

втория планов период на управление 2016-2021г. на основание чл. 157, ал. 1 и чл. 159 от 

Закона за водите. В момента се разработва актуализация на ПУРБ на третия шестгодишен 

цикъл на управление на водите от 2022г. до 2027г. 

Съгласно действащия към момента 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.  

Съгласно ПУРБ и становище с изх. № ПУ-01-578(2)/17.11.2020г. на БДДР, ПИ 

61248.14.2 и ПИ 61248.1.136 попадат в обхвата на повърхностно водно тяло от поречието 

на р. Искър с код BG1IS600R1016 -  р. Стари Искър от вливането на р. Елешница при Елин 

Пелин до вливането в р. Искър при Световрачене. Тяло BG1IS600R1016 е определено като 

силномодифицирано, в не добър екологичен потенциал (БПК5, N-total, P-total, P и N-

съединения, МФ, МЗБ, ФБ, Риби) и добро химично състояние. За водното тяло са 

поставени  следните цели до 2021г.: Постигане на СКОС за БПК5, N-total, P-total, P и N-

съединения, МФ, МЗБ, ФБ, Риби за умерен екологичен потенциал до 2021г.  

Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за 

качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. 

Таблица 3.3-1. Информация за повърхностно водно тяло (Източник: Приложение 1.2.4.2 към 

ПУРБ 2016-2021 - Повърхностни водни тела категория реки в ДРБУ) 
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В програмата от мерки към ПУРБ на Дунавски район за басейново управление на 

водите 2016 – 2021г. са включени следните мерки, имащи отношение към инвестиционното 

предложение: 

 Мерки за защита качеството на питейната  вода и намаляване на 

необходимото ниво на пречистване; 

 Мерки за контрол на водовземането от повърхностни и подземни  води с 

действия за изпълнение на мярката „Прилагане на разрешителен режим  по 

реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, 

вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“; 

 Мерки за контрол върху точковите зауствания; 

 Мерки за предотвратяване или контрол внасянето на дифузни замърсители 

във водите; 

 Мерки за справяне с други значими въздействия върху състоянието, по-

специално на хидроморфологичните условия. 

Конкретните забрани и ограничения за повърхностните водни тела изброени по-горе 

са следните: 

 DW_1* 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 съоръжения; 

 PM_9 Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти 

и дейности на етап инвестиционните предложения; 

 DP_2 Намаляване дифузното замърсяване и промишлените дейности; 

 PI_2 Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни 

води. 

Съгласно писмо на БДДР с изх. № ПУ-01-578-(2)/17.11.2020г. предвидените в ИП 

дейности не са в нарушение на горепосочените забрани  и ограничения. 

При реализация на предвидените в инвестиционното предложение дейности, следва 

при прилагане на мерките да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни 

материали и ГСМ от строителната техника и в частност Лесновска река, с която имотите, 

предмет на ИП - ПИ 61248.14.2 и ПИ 61248.1.136, граничат на запад. За да бъде изпълнена 

мярката, следва битовите отпадъци да се депонират в съответствие с изискванията за 

третиране на отпадъци. 

Подземни води 

Посочените хидрогеоложки единици са обособени в Плана за управление на речните 

басейни ПУРБ 2016-2021г. в Дунавски район, приет с Решение No1110/29.12.2016г. на 

Министерски съвет като подземно водно тяло с название Порови води в Неоген-

Кватернера, Софийска долина и код на водното тяло BG1G00000NQ030 и подземно водно 

тяло с код BG1G000000N033 - Порови води в Неогена- Софийска котловина. В съответствие 

с горния План, 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. 

Таблица 3.3-2. Информация за водно тяло (Източник: Приложение 4.2.3.1.1 към ПУРБ 2016-

2021 - Оценка на количественото състояние на подземните водни тела) 

 

Подземно водно тяло с код BG1G00000NQ030 - Порови води в Неоген-   

Кватернера-Софийска долина е безнапорно  по  хидравлични показатели. Има  площ 1088 

кв.км., като цялата площ е разкрита на повърхността. Покриващите материали са песъчливи 

глини. Разполагаемите  ресурси на тялото са определени в ПУРБ на 1405 1/s. Основните 

причини за замърсяването на подземното водно тяло са дейности свързани със земеделието, 

индустрията и заустването на битови отпадъчни води в населените места, в които няма 

изградена канализация. Химичното състояние на тялото е оценено като „лошо", като 

показатели с отклонение от СКОС (стандарти за качество на околната среда) са желязо (Fe) 

и манган (Mn), а количественото - като „добро". В съответствие с горното, в ПУРБ са 

поставени за  постигане  следните цели: 

 2015г.: 1. Постигане и запазване на добро количествено състояние;  

2. Предотвратяване влошаването на  химично състояние;  

3. Насочване в обратна посока на възходящата тенденция; 

 2021г.: 1. Запазване на добро количествено  състояние;  

2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние  

 2027г.: 1. Запазване на добро количествено  състояние;  

2. Постигане на СКОС за Fe и Mn за добро химично състояние до 

2027г.  (СКОС коригиран с фонова концентрация)  
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3. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по 

другите показатели 

Фигура 3.3-1. Естествени характеристики на подземно водно тяло с код 

BG1G00000NQ030 - Порови води в Неоген-   Кватернера-Софийска долина (Източник: 

Карти 1.3.2.1 към ПУРБ 2016-2021г.) 

 

Подземно  водно тяло с код BG1G000000N033 - Порови води в Неогена - Софийска 

котловина е с напорни води. Има площ 1088 кв.км., като няма разкрития на повърхността. 

Покриващите материали са песъчливи глини. Няма водни екосистеми във връзка с тялото. 

Разполагаемите ресурси на тялото са определени в ПУРБ на 400 1/s. Върху естественото 

състояние на тялото няма натиск. Риск за химичното състояние е установе, а за 

количественото състояние -не. Химичното състояние на тялото е оценено като „лошо", като 

показатели с отклонение от СКОС (стандарти за качество на околната среда) са желязо (Fe) 

и манган (Mn), а количественото - като „добро". В съответствие с горното, в ПУРБ са 

поставени за  постигане  следните цели: 

 2015г.: 1. Постигане и запазване на добро количествено състояние;  

2. Предотвратяване влошаването на  химично състояние;  

 2021г.: 1. Запазване на добро количествено  състояние;  

2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние  

 2027г.: 1. Запазване на добро количествено  състояние;  

2. Постиган   е на СКОС за Fe и Mn за добро химично  състояние  до 

2027г.  (СКОС коригиран с фонова концентрация)  

3. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по 

другите показатели 
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Фигура 3.3-2 Естествени характеристики на подземно водно тяло с код 

BG1G000000N033 - Порови води в Неогена - Софийска котловина (Източник: Карти 1.3.2.1 

към ПУРБ 2016-2021г.) 

Минерални води 

Находище „Казичене–Равно поле” е проучено чрез 119 бр. проучвателни, 

проучвателно-експлоатационни и геотермични сондажа. 

Таблица 3.3-3. Координати на съществуващите сондажи в  землището на Равно поле 

   

 Y (изток), m X (север), m B(Lat) L(Long) 
C-11в N 1 8514892.05 4600387.78 42 o 40'07.45690" 23 o 31'20.05450" 532.05 

C-44хг T 2-3 8514879.32 4600642.17 42 o 40'15.70136" 23 o 31'19.50905" 530.99 

C-45хг T 2-3 8514804.20 4600028.60 42 o 39'55.82047" 23 o 31'16.17767" 532.50 

C-46хг T 2-3 8514884.87 4600286.75 42 o 40'04.18312" 23 o 31'19.73380" 531.70 

C-48хг T 2-3 8514571.91 4600509.76 42 o 40'11.42228" 23 o 31'06.00222" 531.81 

C-49хг T 2-3 8514938.70 4599401.98 42 o 39'35.50839" 23 o 31'22.05010" 533.81 

C-50хг T 2-3 8514572.83 4600517.23 42 o 40'11.66432" 23 o 31'06.04300" 531.91 

C-53хг N 1 8514318.70 4600391.17 42 o 40'07.58863" 23 o 30'54.87671" 532.47 

C-55хг T 2-3 8515494.56 4600720.79 42 o 40'18.22405" 23 o 31'46.53203" 531.92 

C-63хг T 2-3 8514998.21 4599394.46 42 o 39'35.26232" 23 o 31'24.66263" 533.76 
С-47хг T 2-3 8515449.02 4599264.85 42 o 39'31.04358" 23 o 31'44.44919" 534.16 

Кота  
терен 

КС 1970г. WGS 84 

         Равно поле 

Код 
Геол.  

индекс 

Геодезични координати 
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Въз основа на Заповед № РД-318/22.04.2019г. е утвърден следния технически 

възможен дебит на водовземните съоръжения, сред който попада и Сондаж № С-46хг 

„Равно поле“: 

Таблица 3.3-4 Находище "Казичене -Равно поле" –дълбоко, Триаски водоносен хоризонт 

 

Водоизточниците от НМВ "Казичене - Равно поле", участък Равно поле - Софийска 

област, община Елин Пелин, са разположени в западната част на Равно поле на около 1000 

метра от обекта на инвестиционен интерес. 

Текущото състояние на сондаж С-46хг: 

Сондаж С-46 хг Равно поле е прокаран до дълбочина 652,00 m от „Софгеопроучване” 

ЕООД през периода 28. II. 1984 -27. V. 1984 г и разкрива следният геоложки разрез 

(Графично приложение №3.4, Геофонд, V-411): 

 От 0,00 до 67,70  m-  пясъци и глини песъчливи (Q); 

 От  67,70 до 570,90 m –  глини,  песъчливи глини  и пясъци (N2); 

 От 570,90 до 652,00 m – варовици и доломити (Т2). 

С- 46 хг се намира в западния край на с. Равно поле, на 330 метра западно по права 

линия от центъра на селото. Ползва се за водоналиване и пране. 

Конструкция на сондаж №46 е както следва: 

Таблица 3.3-5 Конструкция на сондаж С-46хг 

Сондиране Обсаждане 

Интервал, m Диаметър 

сондиране, 

mm 

Интервал, m Обсадна 

колона, 

mm 

Филтърна зона Диаметър, 

mm От до от до от, m до,m 

0.00 71.70 170-500 0.00 70.0 299 547.00 650.00 89 

71.70 517.60 146 65.00 570.90 108    

517.60 570.90 130 547.00 650.00 89    

570.90 652.00 91       

И двете обсадни тръбни колони (долната 108 mm и горната 299 mm) обезпечават 

добра защита от затлачване с глинесто-пясъчен материал от неоген-кватернерната 
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седиментна покривка. Вътрешния диаметър и дълбочината на горната колона позволяват 

монтиране на подходяща за изпитателната програма и за постоянна експлоатация 

потопяема помпа. Откритите при подводно снимане изоставени или изхвърлени в 

сондажния ствол парчета от тръби и маркучи и натрупаните около тях пясъци са извадени. 

Химичен състав и свойства на водите он НМВ „Казичене - Равно поле“: 

Водата от водоизточници от НМВ "Казичене-Равно поле" участък Равно поле  има 

еднотипен физикохимичен състав и свойства. Единствено по обща минерализация и 

температура има несъществена разлика. 

Водата от НМВ „Казичене-Равно поле” – Триаски водоносен хоризонт е 

хипертермална (температура 54.1 – 56.6 оС), прясна (с обща минерализация 0.876-0.969 g/l), 

неутрална по реакция (pH 6.6-7.2), хидрокарбонатно-сулфатно-натриево-калциева по 

състав. Съдържанието на метасилициева киселина е с балнеозначими концентрации (55.1-

58.2 mg/l. Съдържанието на флуорид е сравнително ниско – 0.96-1.19 mg/l, на арсен силно 

завишено – 263-386 μg/l. 

По класификацията на Клуф, водата преобладаващо се класифицира като „доста 

твърда”. 

 По критерия SAR (вода за напояване), водата се класифицира като вода с "нисък до 

среден риск” от деградация на почвата и трудности при адсорбция на почвената влага от 

растенията. 

 По съдържания на арсен и амоний, водата от находище „Казичене-Равно поле” – 

Триаски водоносен хоризонт не отговаря на изискванията на Наредба №9 от 19.03.2001 г. 

на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ, бр.30/2001) и не може да се ползва за питейно-битови нужди. 

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

Минералните находища не са определени като самостоятелни подземни водни тела 

съгласно изискванията на Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС и поради тази причина 

не се разглеждат в ПУРБ 2016-2021г. 

Съгласно писмо с изх. №ПУ-01-578-(2)/17.11.2020г. на Басейнова дирекция 

Дунавски район, зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ, са следните: 

Таблица 3.3-6 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 
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Зони за защита на 

водите 

Вид на зоната Имотите попадат/не 

попадат в зоната 

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 инвестиционното предложение със Заповед № РД-75/03.02.2015 г. на 

министъра на околната среда и водите е определена СОЗ по реда на Наредба №3 от 

16.10.2000 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 за Сондаж № 11в, 

като имотите, предмет на инвестиционното предложение 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 - 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“ - изключителна държавна собственост под №31 

„Казичене - Равно поле", област София и Софийска област, Столична община и община 

Елин Пелин, с. Казичене и с. Равно поле, съгласно Приложение No2, към чл.14,  т.2 от 

Закона за водите. На оснавание чл. 39, ал.1, т.2 от Наредба N 3/16.10.2020 за условията и 

реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр 88 от 27 октомври 2000 г.), (Наредба N 3) в Община 

Елин е постъпило писмо от директора на Басейно дирекция “Дунавски район” на 02.02.21г 

със приложена съпътстваща документация “Проект за СОЗ на водовземните съоръжения за 

минерални води по водоносни хоризонти за НМВ N:31, “Казичане – Равно поле”, област 

София и Софийска област, Столична община и община Елин Пелин, с. Казичене и с. Равно 

поле”. Общината е публикувала необходимата документация на уеб страницата си за 

публично обявление в 30 дневен срок съгласно чл. 39, ал 4, от Наредба N 3, считано от 

03.02.2021г.  

Част от мерките от ПУРБ 2016-2021 г. са относими за инвестиционното 

предложение, като дейностите на инвестиционното предложение не влизат в противоречие 

с тях. 

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната 

среда, както и с предвидените мерки за постигането на тези цели при спазване на мерките 

заложени в ПУРБ 2016 - 2021г. 

Риск от наводнения  

Река Искър е с най – голям водосбор в ДРБУ, около 18%. Във водосбора на река 

Искър име регистрирани 154 наводнения, което е около 25% от всички регистрирани 

наводнения в ДРБУ. Около 80% от наводненията са с източник повърхностни води в 

резултат на интензивни валежи. На следващата Фигура № 3.3-3 са показани наводненията 

по източник и по населено място. От графиката се вижда, че с. Равно поле попада в сектор 

А12 – Повърхностни наводнения от валежи и снеготопене. 
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Фигура № 3.3-3 Извадка от ПУРН 2016-2021г., Приложение №7.3: Определяне на 

приоритети и цели за РЗПРН в поречие Искър: Регистрирани наводнения за водосбора на 

р. Искър по градове и кодове на източниците на наводнение 

 

Поземлените имоти, предмет на инвестиционното предложение, граничат с р. 

Лесновска и попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с 

код BG1_APSFR_IS_041 – Фигура № 3.3-4, 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 ИП.  

 
Фигура № 3.3-4 Извадка от картата на РЗПРН BG1_APSFR_IS_041 по течението на р. 

Искър, с посочено местоположение на имотите на инвестиционното предложение 
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Таблица 3.3-6 Извадка от ПУРН 2016-2021г., Приложение 2& Списък на утвърдените 

РЗПРН в Дунавски РЗПРН -  Определени райони със значителен потенциален риск от 

наводнения  по чл. 146г от ЗВ в Дунавски район за управление на водите 

 
 

 

Изводи за текущото състояние на водите:  

Повърхностното водно тяло, попадащо в обхвата на ИП, е определено като 

силномoдифицирано, в добро химично състояние и в не добро екологично състояние. За 

него са предвидени мерки за предотвратяване замърсяването и запазване на доброто 

химично състояние. По отношение на подземните води, двете подземни водни тела, 

попадащи в обхвата на ИП, като се предвижда запазване на доброто количествено 

състояние и предотвратяване влошаването на вече лошото химично състояние. Относно 

ПУРН 2016 – 2021г., ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН) в границите на заливане при наводнения с висока, средна и ниска вероятност за 

настъпване. Няма предвидени мерки за намаляване риска от наводнения, отнасящи се до 

реализацията на ИП. 

Еволюция/Развитие на водите в случай, че инвестиционното предложение не 

бъде осъществено:  

Ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, не се очакват промени в 

естествените еволюционни процеси по отношение на повърхностните и подземните води. 

Възможни са промени свързани с изменение на климата, валежната обстановка и  

атмосферните температури. Също така е възможно да възникнат промени в следствие 

реализацията на други инвестиционни предложения в района, селскостопанска дейност, 

заустване на отпадъчни води и др. 
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3.4. Земни недра 

Геоложка характеристика и явления за района 

В района на инвестиционното предложение (на територията на община Елин Пелин) 

се срещат глинести и скални инженерногеоложки типове скали, под формата на следните 

комплекси:  

 Скални и глинести;  

 Скални и полускални;  

 Скални, полускални и глинести.  

Характерни са следните генетични и литоложки типове скали:  

 Алувиални и делувиални глини, пясъци и чакъли;  

 Андензити, латити и диабази;  

 Варовици и доломити;  

 Глинести лиски;  

 Мергели;  

 Пясъчници и глинести лиски;  

 Пясъчници и конгломерати;  

 Пясъчници и мергели;  

 Пясъчници и шисти;  

 Шисти. 

На територията на общината има ивици от скали с палеозойска възраст, които са 

силно нагънати, преработени и люспувани. Това са квартицизувани пясъчници, кварцити, 

метаморфни шисти, филити, конгломерати, които имат сравнително добра устойчивост на 

външни влияния - ерозия, дефлация, денудация.  

На по-голяма надморска височина има юрски седименти, представени от варовици, 

пясъчници, мергелии глинести лиски, които са устойчиви на денудационните процеси. 

Младите кватернерни утайки са представени от делувиално-пролувиални отложения и се 

намират на прехода между котловинното дъно и източната и южната ограда. 

Морфогенетично се доказва, че отложения от по-високите слоеве са били отмивани и 

отлагани върху периферията на котловинното дъно и днес се pазкриват върху 

обработваемите земи. Сноповете на линеаментните структури определят параметрите на 

грабена, свързан с "пропадането" са дъното на Софийската котловина. Този процес 

продължава и днес със скoрост от около 2-3 мм годишно. В същото време околните 

планински огради се издигат с размери до 4 мм годишно при Лозенска планина. Това води 

до трансформация на баланса на използване на земята, отразява се негативно на пътната 

мрежа, засяга качеството на строителството и сеизмичността на територията. Линията на 

най-голямото хлътване на софийското поле започва от центъра на днешната столица и 

достига до гр. Елин Пелин и с.Лесново. Блоково-разломните структури на повърхността 

ясно се очертават от конфигурацията на речната мрежа, включително Широко 

разпространените в миналото старици и блата по течението на реките Искър и Лесновска. 

Oбщата дебелина на неогенско-кватернерните отложения при гр. Елин Пелин достига 

дебелина от 1200 м. Техните физико-механични качества се свързват с равнището на 

подземните води, със сеизмичната устойчивост, със слягвания, свлачища.  
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Най-близките до община Елин Пелин стационарни бази за наблюдение на основни 

разрушителни геоложки процеси и пораждащите ги фактори, са разположени в и около град 

София.  

Мощността на континенталните, кватернерните и плиоценски отложения са 

следните:  

 Мощност на делувиалните отложения - 5-6 м; 

 Мощност на алувиалните отложения - 34 м.  

Характерни физико-механични показатели на скалите и хидрогеоложки елементи:  

 Съпротивление на натиск в сухо състояние – 1200 кг/кв.см; 

 Съпротивление на натиск във водонапито състояние – 1000 кг/кв.см; 

 Кохезия – 0.10 кг/кв.см. 

 Ъгъл на вътрешно триене- 22 градуса; 

 Неагресивни подземни води; 

 Неравномерно проявена водообилност; 

 Дълбочина на водното ниво от повърхността – голяма < 4 м; 

 Мощност на изветрителната покривка - >10. 

 

Площадката на инвестиционното предложение се намира 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.  

Лозенецката свита е изградена от незакономерно редуващи се глини, песъчливи 

глени, пясъци, чакъли, глинести пясъчници и слабо споени конгломерати, които лежат 

върху аналогични по литоложки състав по-дълбоки нива на неогена или върху горно 

кредните скали. Дебелината на тези отложения е непостоянна и варира о около 50 до 120-

240м. 

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 

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.  

При проучвателни разработки в района на ИП са установени две инженерногеоложки 

разновидности. 

Пласт 1 - Кватернерна прахова глина - пластът е изграден от прахова глина, 

тъмнокафява до тъмносива в меко-пластична консистенция, с прослойки от среден 
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тъмносив пясък. Дебелината на пласта е от 3,40 до 3,60 м. По данните от лабораторни 

изпитвания пластът се характеризира със следните показатели: 

 специфична плътност - 2,72 - 2,73 g/cm3; 

 обемна плътност - 1,83 - 1,86 g/cm3; 

 коефициент на порите - 0,98 - 1,03; 

 естествено водно съдържание - 34,7 - 36,4 %; 

 ъгъл на вътрешно триене (изч.) - 14 - 15°; 

 кохезия (изч.) - 7 - 9 кРа; 

 компресионен модул - 4 - 4,5 МРа; 

 модул на обща деформация - 8 - 9,5 МРа; 

 изчислително натоварване - 0,15 МРа. 

Пласт 2 - Чакълест пясък - пластът е установен под пласт 1 на дълбочина 3,40 - 3,60 м 

от терена. Представен е от дребен чакъл с тъмносив песъчлив запълнител и прослойки от 

глинест пясък. Цялата дебелина на пласта не е премината в проучвателните изработки. 

Пластът се характеризира със следните показатели: 

 - специфична плътност - 2,75 g/cm3; 

 - обемна плътност - 2,14g/cm3; 

 - коефициент на порите - 0,44; 

 - естествено водно съдържание - 11,8 %; 

 - ъгъл на вътрешно триене (изч.) - 38°; 

 - модул на обща деформация - 46 МРа; 

 - изчислително натоварване - 0,30 МРа. 

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. Възможни са земетресения с 

регионално въздействие и ниска степен на предсказуемост. В близост до общината е 

разположен един епицентър на земетресения с магнитуд 5-6. При евентуална изява на 

сеизмичността такива земетресения могат да предизвикат по-сериозни въздействия, 

свързани с повреди и разрушения върху сгради и съоръжения. 

Инвестиционното предложение не е свързано с усвояване на запаси и извличане на 

подземни природни богатства.  

На територията на площадката на инвестиционното предложение и в близост до нея 

няма доказани запаси на подземни природни богатства. 

Изводи за текущото състояние на земните недра:  

Геоложката основа е подходяща за реализиране на строителството, свързано с 

инвестиционното предложение. Не са установени геоложки процеси и явления – свлачища, 

ерозия или др. в границите на имотите и в близост до тях.  

Еволюция/Развитие на земните недра в случай, че инвестиционното 

предложение не бъде осъществено: 

Не се очаква развитие, различно от наблюдаваното към момента, в случай, че 

инвестиционното предложение не бъде осъществено.  
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3.5. Почви и земеползване 

Характеристика на почвите  

Според Почвено-географско райониране на България (П.Петров, 1997), районът на 

инвестиционното предложение, попада в Балкано-Апенинската почвена област с 

провинция Софийско –Краищенска. 

Софийско-Краищенска провинция - по по-ниските планини доминират плитките 

почви, които често са в комплекси - литосоли с ранкери, литосоли с рендзини, рендзини с 

канелени, само рендзини, лесивирани почви (канеленовидни, светли, червени). В 

котловините и покрай реките са разпространени смолници, наносни (богати, бедни, 

карбонатни), делувиални и планосоли. Провинциална особеност са смолниците (най-мощни 

и най-глинестите почви у нас). Канеленовидните лесивирани почви са особено мощни, по-

леки, развити са на пролувиални и колувиални субстрати.  

Почвите са от І, ІІ, ІІІ и ІV бонитетна група, класове S1, S2, S3, N1,N2. Ерозията има 

широко развитие.  

 

Фигура 3.5-1 Почвено- географско райониране на България 

Съобразно „Легендата на почвите” на FAO (1988,1990), почвите в границите на 

района, в който попадат имотите -  ПИ 61248.1.136, м.”Брегова ливада” и ПИ 61248.14.2, м. 

„Юрто” с.Равно поле, община Елин Пелин се определят като: 

1. Ордер, почви несвързани със зоналните климатични условия 

Тип Наносни (Fluvisols, FL) - (досегашни алувиални). Образували са се от младите 

наноси на реките, обрасли повече или по-малко с растителност и обогатявани периодично 

с нови седиментни материали. Имат само А хоризонт, под него са наносни пластове от 
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пясък. Наносните почви винаги са разпространени на заливната и първата надзаливна 

тераса на реките; имат плитки - от 1 до 3 м подпочвени води (дълбочината е в зависимост 

от речния режим); подложени са на периодично заливане, наводняване и отлагане на нов 

елувий. По механичен състав биват чакълесто-песъчливи до леко глинести, като на малки 

разстояния се менят бързо в зависимост от гранулометрията на речните седименти. Те са 

рохкави, проветриви, добре овлажнени от близките подпочвени води, обработват се лесно. 

Голямата им филтрационна способност е предпоставка за бързо замърсяване на преди 

всичко на водите с разтворени в тях торове, както и от отлагането на замърсители от 

транспорта и др. Почвената реакция е от слабо кисела до слабо алкална. 

При естествени условия върху тях расте ливадна и водолюбива растителност: 

власатка (Festuca pratensis), ливадина (Poa sylvatica), глушица (Lollium perenne), живовляк 

(Plantago lanceolata), върби (Salicaceae), елша (Alnus glutinosa), бряст (Ulmus campestris), 

тополи (Populaceae) и др. 

2. Ордер, почви с акумулация на глина или сесквиоксиди и органична материя в 

подповърхностните хоризонти 

Тип Лесивирани почви (Luvisols, LV, FAO 1988), - попадат в групата на почви с 

акумулация на глина или на сесквиотиди и органична материя в подповърхностните 

хоризонти. Към тези почви се отнасят подтип светли (аlbic, LVa) и хромови или 

канеленовидни лесивирани почви (chromic, LVx).  

- подтип светли (аlbic, LVa) – освен Вт има и светъл илувиален повърхностен 

хоризонт, беден на ил и желязо. 

- подтип хромови или канеленовидни лесивирани почви (chromic, LVx) – със силно 

кафяв до червен илувиален Вт хоризонт.  

Позициите на лесивираните почви в ландшафта са разнообразни. Те са върху 

хълмово-ридов релеф с фрагменти от слабо издигнати денудационни повръхнини с врязани 

речни долини и оврази, които създават добър дренаж и условия за развитие на ерозия. 

Заемат и стари речни тераси (ІІІ и ІV), където общо са по-дълбоки и по-песъчливи. 

Почвообразуващите скали са льосовиидни глини, льосовидни песъчливи глини, 

старокватернерни и плиоценски седиментни материали, както изветрителни продукти на 

скали. При отсъствие на ерозия лувисолите са дълбоки почви. Профилът им има голяма 

мощност от 90-100-150-200 см повърхностния хоризонт А е слабо мощен - от 18 до 25 см 

при по-тежките почви и до 35 см при песъчливите. Механичният състав е разнообразен. 

Хумусното съдържание на почвите под целините е сравнително високо - до 3-4%, но в 

нивите значително е намаляло и варира от 1.0 до 1.5-2.4% в зависимост от експлоатацията 

им. Типът на хумуса е фулватен. Лувисолите съдържат желязо. Лувисолите са средно и 

силнокисели с рН 4.8-5.5-6.6, наситеността с бази варира от 45 до 80%. Дългогодишната 

обработка е влошила структурата на почвата. Орните земи са безструктурни, силно 

уплътнени, трудно се обработват, влошен е водно въздушният им режим. Между 4 и 12% 

от годишните валежи се филтрират през почвения профил, което обуславя периодично 

промивен режим. 

3. Ордер – Почви, образуването и свойствата на които са предопределени от 

особеностите на почвообразуващата скала. 

Тип Смолници (Vertisols, VR, FAO, 1988) – те са резултат от еволюцията на 

блатните почви. Образуването им се свързва със специфично съчетание на 
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почвообразуващите фактори – ниските части на релефа, слаб дренаж, ливадно-блатна 

растителност, базисни скали.  

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 g и наситеност с 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 усвоим 

за растенията азот са средни. Бедни са на фосфор, но богати на калий и микроелементите 

желязо, цинк, мед, манган, кобалт и бор. Тези почви са силно свързани, лепливи, пластични 

и влагоемки. Поради равнинните територии, които заемат, смолниците почти изцяло са 

усвоени за земеделие - отглеждат се пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, памък. За 

запазване и поддържане на плодородието са достатъчни обикновените агротехнчески 

мероприятия. 

Смолниците са устойчиви почви. Високото съдържание на монтморилонитови 

глини, високият сорбционен капацитет и неутралната реакция гарантират висока буферна 

способност срещу замърсяване. 

Според пригодността на почвите за земеделие те попадат в Клас (S2) - добра 

пригодност. Водещ ограничител (о) - трудна обработка. В зависимост от средното 

съдържание на хумуса в повърхностния хоризонт те попадат в Клас 4 - богато хумусни с 80 

бонитетни точки. Попадат в бонитетната група на много добри земи, бонитетна категория 

2. 

Нарушени земи  

Нарушените територии в община Елин Пелин са общо 352 дка. Като нарушена 

територия е регистрирана част от землището на с. Богданлия – площ 52,3 дка. В землището 

на с. Габра също са налице нарушени територии вследствие на дългогодишния добив на 

лигнитни въглища в мина “Чукурово” чрез открит добив. Над с. Нови хан съществува и 

кариера за добив на кварцов пясък, където териториите подлежат на рекултивации. 

В района на инвестиционното предложение не са установени нарушени земи от 

предходни дейности. Не са установени  прояви на физикогеоложки явления и процеси. 

Съгласно „Общински план за развитие на Община Елин Пелин 2014-2020 г.” ИАОС 

определя община Елин Пелин като екологично застрашен регион с риск от ветрова ерозия.  

В района на разглеждания обект, алувиалните образования на терасата на р. 

Лесновска и нейния приток р. Янещица покриват неравната ерозионна повърхност на 

неогенские отложения.  

Теренът на имотите е неравномерен със слаб наклон в различни посоки.  

По границата на ПИ 61248.1.136 към реката (река Лесновска минава до източната 

граница на имотите) има разположена дървесна растителност, а по границата на ПИ 

61248.14.2 към имотите от с. Равно поле. Имотите от години не се ползват за земеделски 

нужди. Използват се ограничено за паша на селскостопански животни. Има обособени 

полски пътища, които се ползват основно за обслужване на стопанските дейности на 

населението. 

Замърсени земи 

Земеделските земи на територията на община Елин Пелин се характеризират със 

средна замърсеност с тежки метали и повишена радиоактивност. 
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Съгласно Наредба № 3 от 01.08 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвите се определят: нормите за допустимо съдържание на вредни 

вещества в почвите; изискванията за вземане и изпитване на почвени проби за определяне 

съдържанието на вредни вещества. Нормите за допустимо съдържание на вредни вещества 

в почвите са определени въз основа на оценка на риска за околната среда и човешкото 

здраве в три нива: 1. предохранителни концентрации; 2. максимално допустими 

концентрации; 3. интервенционни концентрации. 

През 2004 г. е разработена и утвърдена от Министъра на околната среда и водите 

нова програма за почвен мониторинг(Общинска програма за опазване на околната среда 

на община Елин Пелин). Програмата за мониторинг е организирана на 3 нива, както следва:  

Наблюденията по І ниво (широкомащабен мониторинг) се извършва в равномерна 

мрежа 16х16 км, в 397 пункта и предоставят данни за оценка състоянието на почвите по 

следните показатели- 9 тежки метали, общ азот, фосфор, органичен въглерод, активна 

реакция на почвата (pH), нитратен азот, общ въглерод и устойчиви органични замърсители 

-16 PAH, 6 PCB, 8-хлор органични замърсители, обемна плътност. Периодичността на 

наблюдение е 5 години.  

Наблюденията по ІІ ниво са ориентирани към регионални проявления на 

деградационни процеси- вкисляване- 54 полигона и засоляване-12 полигона. Процеси на 

ерозия- водоплощна и ветрова се наблюдават чрез специално разработени математически 

модели за оценка и прогноза. Почвеното запечатване се оценява на база статистически 

данни и картиране на земното покритие (проект Корин Земно покритие).  

Наблюденията на ІІІ ниво се идентифицират с т.н. локални почвени замърсявания, в 

рамките на който следва да се извършва инвентаризация на площи със замърсена почва.  

Населени места от община Елин Пелин не са включени в Приложение 1 и 

Приложение 3. В Приложение №2 от мрежата за мониторинг са включени само две 

населени места от община Елин Пелин -с. Григорево и с. Лесново: 

 ИАОС с. Лесново с периодичност 2 ( координати  42 38 189 /23 37 425); 

 ИАОС с. Григорево с периодичност 4 ( координати 42 41 589/ 23 35 140). 

На територията на община Елин Пелин се намира мина “Чукурово” и бившия уранов 

рудник, като и постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци “Нови хан”, като обект с 

национално значение за съхранение на радиоактивни отпадъци.  

Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци - Нови хан провежда своята 

дейност в съответствие с нормативните изискванията и европейски препоръки. За 

осъществяване на мониторинг е изградена автоматизирана система. По данни от отчета за 

изследване на състоянието на физическата среда от 2008 г., земеделските земи в землищата 

на с.Нови хан, Габра и Крушовица, община Елин Пелин се характеризират със средна 

замърсеност с тежки метали и повишена радиоактивност. 

В зависимост от степента на замърсеност територията може условно да се раздели 

на няколко района:  

 земи с ниско съдържание на тежки метали и неметали, но с повишена бета 

радиоактивност-южно от с. Нови хан (това са земите южно от село Нови хан и 

западно от с.Лесново); 
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 земи с ниски до средни количества на тежки метали и неметали и повишена бета 

радиоактивност. Районът обхваща земите с.Нови хан (районът обхваща земите 

разположени между с.Равно поле, гр.Елин Пелин, с.Нови хан и с.Голяма Раковица); 

 земи характеризиращи се с високо съдържание на тежки метали и висока обща и 

бета радиоактивност-землището на с.Габра, което не е замърсено с тежки метали 

и неметали, но се отличава с много висока обща и бета радиоактивност. (районът 

включва земите източно от с.Потоп, с.Елешница, с.Столник и гр.Елин Пелин и на 

север от линията гр.Елин Пелин – с Равно поле). 

По данни подадени от Национален център по радиология и радиационна защита към 

МЗ до община Елин Пелин за проведени 25 радиологични изследвания на проби от 

землището на с.Нови хан, с. Крушовица и с. Габра за период 2012-2013 г. не показва 

отклонение от нормалния радиационен статус, характерен за страната и е под 0.01mSv, 

границата под която не са необходими мерки за оптимизиране на радиационната защита на 

населението.  

В с.Лесново, община Елин Пелин, в м.”Страната” на площ от около10 кв.м. са 

разположение 13 бр. контейнери за съхранение на негодни от употреба пестициди. 

За земите от землището на с. Равно поле няма данни за наличие на вредни вещества 

в почвите. 

В района на инвестиционното предложение няма значими атмосферни замърсители, 

което е предпоставка за липса на замърсители в почвите. 

В района на имотите няма контейнери тип Б-Б кубове за съхранение на пестициди, 

или площадки, на които да се съхраняват такива. 

Няма данни за замърсени територии и нерегламентирани сметища. 

Населените места в общината не са включени в Националната мрежа за мониторинг 

на въздуха, поради което в бюлетините на ИАОС към МОСВ до сега не са публикувани 

данни за замърсяване на атмосферния въздух в района, а всички ползвани данни са от 

справочници на Хидрометеорологична станция гр. Елин Пелин.  

На територията на общината няма извършван емисионен анализ на общ прах, фини 

прахови частици ФПЧ10 и ФПЧ2,5, серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди и оловни 

аерозоли поради липсата на емисионни измервания през годините.  

Земеползване  

Община Елин Пелин се намира в Югозападен район за планиране в Софийска 

област. Заема площ от 433 кв. км. или 6,1% от площта на областта. 

Около 55,3% от територията на общината е заета от земеделски земи, 35,5% - от 

горски площи, а около 5,8%. – от населени места и урбанизирани територии.  

Собствеността на земята от землището на община Елин Пелин е както следва:  

 Общинска - 22881 дка; (77%); 

 Държавна - 23640 дка; (12%); 

 Частна - 152538 дка. (11%). 

Инвестиционното предложение „Изграждане на балнеологичен център за 

комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална 

вода“ ще се реализира в границите на два имота, собственост на Възложителя, след промяна 

на предназначението им – от земеделска земя в урбанизирана територия, с НТП: за 

обществено обслужване. 
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Имотите се намират в землището на с.Равно поле, община Елин пелин: ПИ с 

идентификатори 61248.1.136, м „Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“. 

Имотите се характеризират със следното:  

Трайното предназначение на поземлените имоти е Земеделска територия, с начин 

на трайно ползване за:  

 ПИ 61248.1.136 – неизползвана нива (угар, орница). ПИ се намира на изток от 

регулационна граница на с. Равно поле. Площ на поземления имот – 6020 м2. 

Категория на земята - IV при неполивни условия (съгласно Скица за поземлен имот 

№ 15-658363-23.07.2020 г.). ПИ се намира в източната част на Равно поле до 

„Св.София голф клуб и СПА“. От север граничи с общински имот, до моста над река 

Лесновска. От изток се допира до брега на реката. От юг граница на имота е 

ул.“Преслав“ и от запад тангира с урбанизираната зона на селото.  

 ПИ 61248.14.2 – начин на трайно ползване – ливада, находящ се в местност „Юрто”, 

с. Равно поле, общ. Елин Пелин, област София. ПИ се намира на изток от 

регулационна граница на с. Равно поле. Площ на имота 70385 м2.. Категория на 

земята - - VIII при неполивни условия. (съгласно Скица за поземлен имот № 15-

658371-23.07.2020 г.). ПИ се намира в източната част на Равно поле до „Св.София 

голф клуб и СПА“. От север граничи с ул.Преслав до моста над река Лесновска. От 

изток се допира до брега на реката и канал , който се влива в нея. От юг граница на 

имота е ул.“Лилия“ и от запад тангира към пешеходна алея.  

Имотите не попадат в защитени територии, защитени зони от „Натура 2000“ и обекти 

на културното и историческо наследство. За имотите не е прилагана първа регулация по 

предходен устройствен план.  

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. 

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

на извадка от Кадастралната карта (КК) на България на Фигура 1.1-1 към т.1.1. на Доклада 

за ОВОС. 

Изводи за текущото състояние на почвите и земеползването: 

Не са установени замърсявания и нарушения на почвите в района на ИП. 

По отношение на земеползването, територията към момента не се използва по 

предназначение. Предназначението на имота следва да бъде променено - от земеделска земя 

в урбанизирана територия, с НТП: за обществено обслужване като се спазват 

устройствените показатели. Действащият план за регулация на село Равно поле e одобрен 

със: Заповед 2471/1964 г. За територията няма действащ общ устройствен план.  

Еволюция/Развитие на почвите и земеползването в случай, че 

инвестиционното предложение не бъде осъществено: 

В случай, че инвестиционното предложение не бъде осъществено - Имотите са 

собственост на Възложителя и той няма друго предложение за развитието им. Имотите са 

придобити с цел реализиране на инвестиция, получила Сертификат за инвестиция Клас А. 

Нереализирането на инвестиционното предложение за изграждане на балнеологичния 

център означава имотите, собственост на Възложителя, да останат в съществуващия си вид 

– неизползваема земеделска земя при неполивни условия, която собственикът няма 
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икономическа полза да ползва като такава. Нереализирането на проекта ще доведе до 

значителни пропуснати ползи и за общината и местното население. 

3.6. Ландшафт  

Съгласно „Система за регионалните таксономични единици при ландшафтното 

райониране на България, имотите попадат в Южнобългарска планински-котловинна 

област; Витошко –Ихтиманска подобласт, район Софийски. 

По-голяма част от територията на общината попада в източното Софийско поле с 

преобладаващо високоравнинен релеф. Средната надморска височина на гр. Елин Пелин е 

545 м., а за равнинната част (42% от територията на общината), където са разположени по-

голяма част от населените места, средната надморска височина е 567,16 м.  

 
Фигура 3.6-1 Ландшафтно райониране на България, по Петров, 1997 г. 

 

Съгласно „Класификационната система на ландшафтите в България”, районът на 

ИП попада в: 

 Клас - Междупланински равнинно-низинни ландшафти; 

 Тип – ландшафти на субсредиземноморски ливадно-степни и лесо-ливадно-

степни междупланински низини; 

 Подтип - ландшафти на ливадно-степни и лесо-ливадно-степните 

междупланински низини; 
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 Група – ландшафти на ливадно-степни междупланински низини върху 

неспоени кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване; 

 Група – ландшафти на ливадно-степни междупланински низини с плиоценски 

песъчливо-глиненсти наслаги и с висока степен на земеделско усвояване; 

Всеки ландшафтен район се отличава от съседните райони по локалните особености 

на скалния субстрат, мезорелефа, хоризонталната и вертикална ландшафтна структура.  

Ландшафта се приема като природогеографски комплекс и териториален комплекс 

със специфична структура и облик, жизнена среда за човека и природния генетичен фонд, 

източник на ресурси, социална среда. 

Вътрешната структура и функционирането на ландшафтите се обуславя от 

особеностите и динамиката на всички природни компоненти на околната среда от 

техногенното и антропогенното въздействие върху нея. 

Функционирането на ландшафтите е подчинено на съвкупността на физико-

химични, химични и биологични процеси. 

Съществена роля при определянето на ландшафта играят природните компоненти 

релеф, хидрогеографска мрежа, растителност. Антропогенните фактори оказват влияние 

върху характера на ландшафта не само със степента на намеса, участие и въздействие, но и 

с определянето на водещите функции на територията.  

Според съществуващата класификация на ландшафтите, те могат да се обединят в 

няколко групи:  

1. В зависимост от преобладаващото участие на природни или антропогенни 

компоненти: природни ландшафти (в повечето случай попадащи под защитата на 

държавното и природно законодателство) и антропогенни ландшафти;  

- Природните ландшафти са формирани под влияние на природните фактори и не 

попадат под въздействие на човешката дейност. Устойчивостта на тяхната структура се 

определя от процесите на саморазвитие и саморегулиране. В повечето случай това са и 

ландшафтите попадащи под защитата на държавното природно законодателство - ЗЗТ и 

ЗБР. Имотите на ИП не представляват естествено съхранени природни ландшафти. 

-Чувствителни ландшафти - като специфична особеност на района, следва да се 

разглеждат защитените зони от Европейската екологична мрежа “Natura 2000”, както по 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, така и по Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, така и защитените 

територии. Имотите не попадат на територията на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, 

нито на територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ по смисъла на 

ЗБР. 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. 

Чувствителността се определя от приоритетността на ландшафтите за опазване на 

консервативно значими хабитати, т.е. съществуването на защитени от закона зони – 

защитени ландшафти; вододайни зони, населени места. Уязвимостта на ландшафтите се 

определя (British Columbia, 1999) от риска от деструкция, нарушаване на функционирането 

им, замърсяване, свръхползване и пренатоварване.  

- Антропогенни ландшафти – те са резултат от човешката дейност, която променя в 

различна степен някои от природните компоненти, формирайки техния специфичен 

характер и структура. Към антропогенните ландшафти се отнасят по-голяма част от 

съвременните ландшафти на земята.  
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2. В зависимост от степента на човешка намеса и настъпилите изменения в 

ландшафтите: девствени, слабо изменени, окултурени. 

3. В зависимост от преобладаващата функция на територията: - обитание, труд, 

техническа инфраструктура, отдих, ландшафтите се разделят се на няколко групи – 

селищни (урбанизирани), селскостопански (аграрни), промишлени, рекреационни, 

архитектурни и културни и др.  

От антропогенизираните се срещат агроландшафтите, които в разглежданата 

територия са представени от два основни подтипа: аграрен сеитбооборотен и аграрен 

ливадно-пасищен, които се характеризират с прекъснатост на биологичния кръговрат на 

вещества и задължително допълнително енергетично субсидиране (чрез торене, напояване, 

обработка на почвите и пр.). 

4. В зависимост от преобладаващото участие на дадени природни компоненти и 

изявяване на един от тях като доминиращ: без да се отчита антропогенното влияние, 

ландшафтите се подразделят на крайводни (речни, езерни и др), равнинни, хълмисти, 

планински, горски, степни и др. (Територията е богата на водни ресурси. През нея протичат 

водосборната р. Лесновска и р. Матица. В общината са разположени язовир Огняново с 

обем около 40 млн.м3 и микроязовир “Тараторсокото” над с. Габра с обем около 5 млн.м3. 

В общината има и три геотермални извора: в с. Равно поле, в с. Елешница и в гр. Елин 

Пелин.. Със статут на държавно значение е извора в с. Равно поле, където минералния 

състав на водата и дебита позволяват развитието на балнеоложки център.) 

Характерно за района в който попадат имотите, предмет на ИП са локалните 

агроландшафтите, които в разглежданата територия са представени от два основни 

подтипа: аграрен сеитбооборотен и аграрен ливадно-пасищен В резултат на 

продължителната човешка дейност, естествените ливадно-степни и лесостепни ландшафти 

са почти изцяло ликвидирани и съответно заменени с нови и антропогенни или 

антропогенизирани ландшафти. Срещат се отделни и незначителни по площ участъци, като 

петна на дървесна растителност със запазени първични растителни формации. 

Типът антропогенни ландшафти заема част от района, като е представен и с подтип 

антропогенен комуникационен. Селищните територии и съществуващите пътища, както и 

промишлените ландшафти са с най-висока степен на антропогенна трансформация. 

Ландшафтът е претърпял изменения както по отношение на растителната покривка, така и 

по отношение повърхностната му денивелация. 

Имотите, предмет на ИП, се характеризират с локален антропогенен тип, 

извънселищен агроландшафт. В района няма изцяло съхранен първичен/естествен 

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

регулацията на селото. Граничат със съществуващи пътища, прилежащи река Лесновска и 

канал, частни имоти и са със значителна степен на антропогенна трансформация.  

Ландшафтите представляват относително еднородни териториални съчетания от 

взаимно свързани компоненти на околната среда: скали, релеф, климат, води, почви, флора 

и фауна. В тях присъстват и антропогенни елементи под влияние на човешката дейност.  

Съгласно чл.30, ал.(2) от ЗБР „За осигуряване на връзките между защитените зони 

в плановете и проектите по ал. 1 (устройствените планове, областните планове за 

развитие на горските територии, горскостопанските планове и програми, националните 

и регионалните програми, разработвани по реда на други закони), се включват мерки и 

дейности за опазване на елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна 
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и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, 

географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските 

популации и видове. 

(3) Основни елементи на ландшафта по ал. 2 са: 

1. реки и техните брегове и оводнени стари речни корита; 

2. естествени блата, езера, преовлажнени ливади и други влажни зони; 

3. пещери, скални венци и стени и дюни; 

4. седловини и други естествени територии, свързващи отделни планински масиви; 

5. полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища; 

6. заливни речни тераси и крайречна растителност; 

7. гори, разположени до 500 м надморска височина. 

Инвестиционното предложение не засяга и не попада в изброените в чл.30, ал.3 от 

ЗБР елементи на естествения ландшафт. Независимо, че ПИ с идентификатор 61248.14.2 по 

НТП се води ливада, то този имот се характеризира с антропогенен тип ландшафт –

резултат от човешката дейност. В района няма изцяло съхранен първичен/естествен 

ландшафт. 

Изводи за текущото състояние на ландшафта: 

Имотите попадат в Южнобългарска планински-котловинна област; Витошко –

Ихтиманска подобласт, район Софийски. Основният тип ландшафт е съгласно 

„Класификационната система на ландшафтите в България”. Районът на ИП попада в Клас - 

Междупланински равнинно-низинни ландшафти; Тип – ландшафти на 

субсредиземноморски ливадно-степни и лесо-ливадно-степни междупланински низини; 

Подтип - ландшафти на ливадно-степни и лесо-ливадно-степните междупланински низини; 

Група – ландшафти на ливадно-степни междупланински низини върху неспоени 

кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване; Група – ландшафти на 

ливадно-степни междупланински низини с плиоценски песъчливо-глиненсти наслаги и с 

висока степен на земеделско усвояване 

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, се характеризират с локален 

тип ландшафт - антропогенен, 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.  

Като се има предвид, че районът е частично застроен, че предвижданото застрояване 

на имота е със сравнително ниски градоустройствени параметри, самата конфигурацията 

на терена, близостта до река, ветровия режим, както и предвидените мерки за недопускане 

на замърсяване на околната среда, се създават добри възможности за потенциал за 

самопречистване и самовъзстановяване на локалния ландшафта.  

Еволюция/Развитие на ландшафта в случай, че инвестиционното предложение 

не бъде осъществено: 

Независимо дали ще се реализира инвестиционното предложение, състоянието на 

ландшафта ще се променя. Причините за трансформацията на ландшафтите могат да бъдат 

не само външни (общи изменения на макроклимата, тектонски движения и др.), но и 

вътрешни. Ландшафтите непрекъснато еволюират и при устойчиви условия поради 
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непрекъсващите взаимодействия на компонентите (т.е. при функционирането на 

ландшафта), т.е. ландшафтите се саморазвиват. 

3.7. Защитени територии и защитени зони  

Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) 

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в обхвата на 

защитени територии по смисъла на ЗЗТ. В землището на с. Равно поле също няма защитени 

територии. 

Най-близките защитени територии по смисъла на ЗЗТ са: 

Защитена местност „Блатата- с. Долни Богров” - обявена със заповед № 

1065/24.11.1993г на МОСВ с площ 14,8 ha в землището на с. Долни Богров, община 

Столична.  

Защитената местност е обявена е с цел опазването на Запазване естествените 

местообитания на защитени и редки видове птици. 

 Режимът на опазването ѝ включва следните забрани:  

 Забранява се убиване, улавяне, опръстеняване и безпокоене на гнездящите 

птици, разваляне на гнездата, събиране на яйца или малките им; 

 Забранява се строителство и всякакви други дейности, които увреждат 

естествения облик на местността или променят неблагоприятно водния и 

режим; 

 Забраняват се всякакъв вид сечи; 

 Забранява се залесяване с неприсъщи за района видове; 

 Забранява се лов и риболов през време на размножителния период на птиците 

от 1 април до 30 юли; 

 Забранява се замърсяване на водите и терена с отпадъци. 

Защитената местност е разположена на около 6 km на северозапад от предвидените 

за реализирането на ИП терени и отделена от тях чрез урбанизирани територии, 

обработваеми земеделски земи и пътища. С реализирането на инвестиционното 

предложение не се предвиждат дейности на територията на защитената местност и такива 

в противоречие с режима на опазването ѝ. 

Защитена местност „Врана” - обявена със заповед № РД-1027/28.12.2001г на 

МОСВ в землището на с. Лозен, община Столична, район Искър с площ 96,81 ha.  

Защитената местност е обявена е с цел опазването на местообитания на редки и 

застрашени растителни и животински видове, в т.ч. тис и джел, уникална гора и уникален 

парк със забележителен ландшафт. 

Режимът на опазването ѝ включва следните забрани:  

 Забранява се строителството освен ремонт и/или реконструкция на 

съществуващите пътища, алеи, ВиК, електрически и напоителни съоръжения 

и огради; 

 Забранява се пашата на домашни животни; 

 Забранява се всякакъв вид ловуване; 

 Забранява се бивакуването и паленето на огън извън определените за целта 

места; 
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 Забранява се унищожаването и увреждането на естествената паркова 

растителност, освен при изпълнение на предвидените в плана за управление 

дейности; 

 Забранява се замърсяването с битови и други видове отпадъци; 

 Забранява се нарушаването на съществуващия ландшафт. 

Защитената местност е разположена на около 8 km на югозапад от двата, предвидени 

за реализирането на ИП, имота. С реализирането на инвестиционното предложение не се 

предвиждат дейности на територията на защитената местност и такива в противоречие с 

режима на опазването ѝ. 

 

Фигура 3.7-1 Разположение на най-близките защитени територии по смисъла на ЗЗТ 

спрямо ПИ 61248.1.136 и ПИ 61248.14.2 

Единствената защитена територия в границите на Община Елин Пелин е Защитена 

местност „Елешнишки манастир” Разположена е 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.  

Режимът на опазването ѝ включва следните забрани:  

 Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с оглед 

подобряване санитарното и ландшафтното състояние на обекта. 

Стопанисването да се извършва съгласно устройствения проект с 

максимално запазване на природната обстановка; 

 Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

 Забранява се откриване на кариери, къртенето на камъни, ваденето на 

пясък и на други инертни материали, изхвърлянето на сгурия и на 
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промишлени отпадъци, както и всякакви действия, чрез които се нарушава 

или загрозява природната обстановка в тях; 

Защитената местност е разположена на отстояние над 10 km североизточно от двата 

имота в които ще се реализира инвестиционното предложение.  

Защитени зони по ЗБР 

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, са разположени извън 

границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, обявени по реда на ЗБР. 

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 3.7-

2). 

 

 
Фигура № 3.7-1 Местоположение на имотите, предмет на инвестиционното 

предложение, спрямо защитена зона BG0002004 „Долни Богров-Казичене“ 

 

 Границите, предмета и целите и на опазване на ЗЗ „Долни Богров-Казичене” BG 

0002004 са представени в Заповед № РД-573 от 8.09.2008 на МОСВ с която е обявена 

защитената зона. 

 Територията на защитената зона обхваща мочурливата местност между селата 

Долни Богров и Казичене, прорязана от отводнителни канали, които през зимата не 

замръзват поради наличието на минерален извор. Основното местообитание са ливадите и 

пасищата, обрасли с мезофилна тревна растителност с преобладаване на ливадна власатка 

(Festuca pratensis), броеничеста ливадина (Poa sylvicola), пасищен райграс (Lolium perenne) 

и др. (Бондев, 1991). Височината на тревостоя достига 1-1,2 м. На места се срещат отделни 

групи върби (Salix spp.), тръстика (Phragmites australis) и папур (Typha spp). 

 Районът е място от международно значение за гнездящия тук световно застрашен 

ливаден дърдавец (Crex crex).  

 Срещат се още 4 световно застрашени вида - белооката потапница (Aythya nyroca) - 

през гнездовия период, а малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus), белошипата ветрушка 
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(Falco naumanni) и водното шаварче (Acrocephalus paludicola) - по време на миграция. При 

езерото Долни Богров се намира единствената колония на нощна чапла (Nycticorax 

nycticorax) в Софийското поле.  

 Комплексът от ливади и влажни зони е важно местообитание за 22 вида птици от 

европейско природозащитно значение (BirdLife International, 2004). Освен по-горе 

посочените световно застрашените видове, защитената зона осигурява подходящи 

местообитания за още 11 вида птици от значение за Европейския съюз, вписани в 

приложение І на Директива 79/409 на ЕС, които се срещат в района основно по време на 

миграция. Десет от видовете птици, срещащи се в района на Долни Богров-Казичене са 

включени в Червената книга на България. 

 Защитената зона е застрашена от антропогенния натиск върху територията ѝ, което 

може да доведе до бърза изолация и влошаване на важните за птиците местообитания. 

 Съгласно Заповед № РД-573 от 8.09.2008 на МОСВ ЗЗ BG0002004 „Долни Богров-

Казичене” се създава с цел: 

Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 от заповедта видове 

птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

 Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2 от заповедта, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние.  

 В защитената зона се забранява: 

 Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи 

дървета) при ползването на земеделските земи като такива. 

 Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения. 

 Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. 

 Косенето на ливадите и пасищата от периферията към центъра с 

бързоподвижна техника и преди 15 юли. 

 Извършването на дейности свързани с отводняване или пресушаване на 

мочурища и естествени водни обекти. 

 Извършване на сечи освен санитарни в радиус 300м от чаплови колонии. 

 Паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 

 Косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август. 

Изводи за текущото състояние на защитените зони и защитените 

територии: 

Липсата на замърсяващи големи промишлени предприятия, химически предприятия 

и топлоцентрали в съседство на всяка една от тези защитени територии, предполагат 

сравнително високата чистота на отделните компоненти на околната среда – въздух, вода и 

почви и добра съхраненост на предмета на опазване на защитените територии по смисъла 

на ЗЗТ и птиците, които се опазват в ЗМ „Блатата“ и ЗЗ BG0002004 „Долни Богров-

Казичене”. Местообитанията на редките и застрашени растителни и животински видове, в 

горска растителност и ландшафт в тях т.ч. тис и джел и уникалния парк в ЗМ „Врана“ са в 

добро състояние. Опазването им основно зависи от спазването на режимите постановени 

със заповедите за обявяването им. 
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Еволюция/Развитие на защитените зони и защитените територии в случай, че 

инвестиционното предложение не бъде осъществено: 

Развитието на територията в тази част от землището на с. Равно поле в случай, че не 

бъде реализирано ИП вероятно ще продължи да осигурява и в близките десетилетия добра 

съхраненост на съобществата в защитените територии, обявени по Закона за защитените 

територии и природните местообитания и местообитанията на видовете, които се опазват в 

ЗЗ BG0002004 „Долни Богров-Казичене”. Растителните съобщества ще следват 

естествените сукцесии, а в ЗМ „Врана“ състоянието им ще зависи и от дейностите в случай 

на освен ремонт и/или реконструкция на съществуващите пътища, алеи, ВиК, електрически 

и напоителни съоръжения и огради. 

3.8. Биологично разнообразие 

3.8.1. Растителност  

Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение, e 

разположена в Софийското поле, източно от гр. София, между склоновете на Лозенска 

планина и Мургашка Стара планина. 

 Според геоботаническото райониране на България, територията в района на 

инвестиционното предложение се отнася към Софийския окръг на Илирийската 

флористична провинция на Европейската шириколистна горска област (Бондев, 1997).  

 
1. Черноморско 

   крайбрежие  

2. Североизточна 

    България  

3. Дунавска  

     равнина  

4. Предбалкан  

5. Стара планина  

6. Софийски район  

7. Знеполски район  

8. Витошки район  

9. Западни гранични 

    планини  

10. Струмска долина  

11. Беласица  

12. Славянка  

13. Долината на р. 

Места  

14. Пирин  

15. Рила  

16. Средна гора  

17. Родопи  

18. Тракийска низина  

19. Тунджанска 

      хълмиста равнина  

20. Странджа 

 

Фигура 3.8.1-1 Флористично райониране на България (Бондев, 1997) 
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 В миналото Софийското поле е било заето от мезофитни горски екосистеми с 

доминиране на дръжкоцветния дъб и полския бряст, а в настоящия момент преобладават 

обработваемите земи и селскостопанските земи с естествена мезофитна тревна 

растителност (ливади). Южните Старопланински склонове и по-сухите равнинни места са 

били покрити от ксеротермни горски екосистеми с преобладаване на благун, по-рядко цер, 

а по-високо по склоновете на планините са преобладавали гори от горун. Днес по-голямата 

част от южните Старопланински склонове са покрити с ксеротермна тревна растителност с 

доминиране на белизма, луковична ливадина, валезийска власатка (Festuca valesiaca) и др. 

В Софийското поле са разпространени българските ендемити - пъстрият минзухар (Crocus 

variegatus), урумовият карамфил, грудковидната тлъстига и вилмотиановото клинавче. 

Таксономичният спектър показва преобладаване на представителите на сем. Asteraceae, 

следвано от Poaceae и Fabaceae, като по слабо представени по брой видове са сем. 

Boraginaceae, Chenopodiaceae, Salicaceae, Scrophulariaceae, Apiaceae, Equisetaceae, 

Lamiaceae, Polygonaceae, Euphorbiaceae, Juncaceae, Onagraceae, Papaveraceae, Pinaceae, 

Plantaginaceae, Ranunculaceae, Resedaceae, Rosaceae, Simarubiaceae и Vitaceae. В района е 

устанoвен и 1 балкански ендемит свещникова паламида (Cirsium candelabrum). Видът не е 

включен в приложенията на ЗБР. На места по склоновете на Стара планина, Лозенска 

планина и Вакарелския дял на Средна гора и рида Гълъбец е извършвано изкуствено 

залесяване с бял и черен бор (Pinus silwestris), (P nigra).  

От храстите най-често срещани са шипката (Rosa canina), келявия габър (Carpinus 

orientali), мъждрян (Fraxinus ornus), дрян (Cornus mas), повет (Clematis vitalba), а на по 

високи места и в подножията на изградените от среднотриаски доломитни варовици 

хълмове обикновената хвойна (Juniperus communis). 

Съгласно начина трайно ползване ПИ № 61248.1.136 е неизползвана нива 

(угар,орница). Установеното от нас по време на предхождащите изготвянето на Доклада за 

ОВОС посещения е, че растителността в него е премахната при последното ѝ разораване. 

 
Фигура 3.8.1-2 Поглед към ПИ№61248.1.136 

В съседния на север ПИ 61248.1.373, който е с НТП „за друг вид застрояване“ 

растителната покривка също е премахната. Независимо, че същият е с НТП „за друг вид 

застрояване“ в предходните години е бил обработван и ще продължи да бъде обработван до 

инициирането от собственика му на инвестиционно предложение с последващо 

застрояване. Дървесна растителност е налична в тясна ивица между източната граница на 
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ПИ №61248.1.136 и ПИ 61248.1.373 и р. Лесновска на улицата, преминаваща покрай 

западните им граници и отделни дървета в ПИ 61248.1.373. Покрай източната граница на 

ПИ №61248.1.136 в миналото е извършвано залесяване с черна и хибридна топола (Populus 

nigra) и (Populus x euramericana). Между ивицата тополи и речния бряг се срещат и 

единични дървета и храсти бяла върба (Salix alba), сива върба (Salix cinerea), ива (Salix 

cinerea) и джанка (Prunus cerasifera).  

В ПИ 61248.14.2, който е начин на трайно предназначение „ливада“ тревната и 

дървесната растителност покрай р. Лесновска и в по-голямата част от имота е премахната 

при извършването на почистването на коритото на реката и насипване на диги с цел 

превенция от наводнения. 

 
Фигура 3.8.1-3 Поглед към ПИ№61248.14.2 

 

В северната част на имота се е запазило малко петно с тревна растителност, 

изсъхваща през горещите летни месеци. 

Преобладаващите видове в състава на тревната растителност в имота и в съседство 

са житните треви ръжеподобна овсига (Bromus secalinus), наведена овсига (Bromus 

tectorum), сбита овсига (Bromus scoparius), ветрушка (Apera spica-venti), горски вейник 

(Calamagrostis arundinacea), приземен вейник (Calamagrostis epigeios), разпростряна 

власатка (Festuca airoides), ресничестата бисерка (Melica ciliata), пасищен райграс (Lolium 

perenne), грапав тениатерум (Taeniatherum caput-medusae), зелена кощрява (Setaria viridis), 

от бобовите ефемерна люцерна (Medicago lupulina), полска детелина (Trifolum arvense), 

нахутово секирче (Lathyrus cicera), обикновен звездан (Lotus corniculatus), сред които 

мозечно или поединично са разпространени мишеопашата вулпиа (Vulpia myurus), 

обикновена паламида (Cirsium arvense), обикновен мак (Papaver rhoeas), обикновено 

глухарче (Taraxacum officinale), обикновена поветица (Convolvulus arvensis), див морков 

(Daucus carota), жиловлек (Plantago major, P. lanceolata, P. Subulata), бял равнец (Achilea 

millefolium), гръмотрън (Ononis spinosa), кукувиче грозде (Muscari racemosum), киселец 

(Rumex acetosa) и др.  

3.8.2. Животински свят  

Според биогеографското райониране на България (Груев 1998) землището на с. 

Равно поле в което е разположен предвидения за реализирането на ИП терен попада в Рило 
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Пиринския зоогеографски район, който на север достига до Стара планина и заедно с 

планинските масиви на юг включва и Софийското поле. 

 

 
1 – граница между евро сибирската (А) и (Б) територия; 2- граница между зоогеографските райони 

1. Дунавски район; 2. Старопланински район; 3. Рило-Пирински район; 4. Тракийки район; 5. 

Странджански район; 6. Черноморски район; 7. Струмско-Местенски район. 

 

Фигура 3.8.2-1 Зоогеографско райониране на България по Груев 

 
Поради близостта на урбанизирани територии и сравнително кратките разстояния 

между отделните населени места в тази част на Софийското поле бозайната част от фауната 

е представена от малък брой, предимно дребни бозайници. По-голямо е животинското 

разнообразие в териториите на север от с. Равно поле принадлежащи към Старопланинския 

фаунистичен район. Непосредствено в района предвидения за реализирането на ИП терен 

бозайната фауна е представена основно от обитаващи откритите пространства и 

агроландшафти видове. Голяма част от тях са активни през нощта, а през деня са скрити в 

подземни убежища, гъсти треви или храсти.  

Ниските необработваеми площи, малки гори и храсталаци са местообитания на по-

дребните бозайници: - белокоремест таралеж (Erinaceus europaeus), невестулка (Mustela 

niwalis), обикновен сънливец (Myoxus glis), обикновена полевка (Microtus arvalis), горска 

мишка (Apodemus sylvaticus), жълтогърла горска мишка (Sylvaemus (Apodemus) flavicollis),  

полска мишка (Apodemus agrarius (Pallas), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon) и 

малка белозъбка (Crocidura suaveolens). Коритото на р. Лесновска се обитава от видрата 

(Lutra lutra), а в района се срещат още черен пор (Mustela putorius), който ловува и в 

населени места и язовец (Meles meles). Непосредствено в предвидента за реализирането на 

ИП територия са налични подземни убежища на обикновена къртица (Talpa europaea), а 

поради съседството с урбанизирана територия домашна мишка (Mus musculus), сив плъх 
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(Rattus norvegicus), черен плъх (Rattus rattus) и скитащи безстопанствени индивиди куче 

(Canis fammililaris). 

Предвиденият за реализирането на ИП терен е отдалечен от подземни 

местообитания, пещери и минни галерии, потенциални местообитания на прилепи 

(Chiroptera), като в района са налични потенциални местообитания само на горски и 

синантропни видове, обитаващи предимно хралупи, под хлабави кори на дървета и 

цепнатини в горите, тавани на къщи, църкви и други.  

В Софийското поле и гр. София са регистрирани 15 вида прилепи от 39 за България. 

Вероятно тази част от землището на с. Равно поле през нощите на топлите месеци или по 

време на миграциите от зимните към летните убежища се облита от следните видове: 

мустакат нощник (Myotis mystacinus), малък вечерник (Nyctalus leisleri), ръждив вечерник 

(Nyctalus noctula), прилеп на Сави (Hypsugo savii), кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), 

малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus), нощник на Брандт (Myotis brandtii), 

полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus), воден 

нощник (Myotis daubentonii) и сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus). Числеността на 

насекомите във въздушния слой над откритите площи е значително по-ниска от тази над 

водоеми, светлинни източници в населени места и короните над дърветата и по тези 

причини числеността на прилепите, които прелитат над предвидения за реализирането на 

ИП терен е значително по-ниска от тази над местата в които ловуват и територията е по-

скоро част от трасетата по които прелитат от убежищата си до ловните територии. Всички 

видове прилепи са включени в Приложение 3 на ЗБР. 

Установено е, че над София и Софийското поле мигрират, гнездят или зимуват около 

310 вида птици. Преобладават птици, принадлежащи към фауната на студения, умерения и 

субтропичния климатичен пояс на Евразия.  

В обраслите с дървесна растителност места покрай отводнителните канали най-често 

срещани са големият синигер (Parus major), син синигер (Parus caeruleus), лъскавоглав 

синигер (Parus palustris), дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus), горска чучулига 

(Lululla arborea), поен дрозд (Turdus philomelos) горска зидарка (Sitta europaea), авлига 

(Oriolus oriolus) сойката (Garrulus glandarius), която вече е често срещан вид и в парковете 

и градините на гр. София и др.  

Храсталаците се обитават от голямото белогушо коприварче (Sylvia communis), 

голямото черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), обикновената чинка (Fringilla colebs), 

червеноглавата сврачка (Lanius senator) и др. Най-често предвиденият за реализирането на 

ИП терен се облита от селската лястовица (Hirundo rustica), градска лястовица (Delichon 

urbicum), свраката (Pica pica), полското врабче (Passer montanus), домашно врабче (Passer 

domesticus), обикновения скорец (Sturnus vulgaris), бяла стърчиопашака (Motacilla alba) и 

домашни гълъби (Columba livia domestica). В землището на с. Равно поле се среща и сивото 

каменарче (Oenanthe oenanthe), което вече гнезди и по покриви на сгради в гр. София. 

Районът е се облита от обикновения мишелов (Buteo buteo) и белоопашатия мишелов (Buteo 

rufinus) за които има подходящи места за гнездене в ограждащите Софийското поле 

планини. Често срещани в откритите площи са чавката (Corvus monedula), сивата врана 

(Corvus corone), гарванът (Corvus corax), малкия ястреб (Accipiter nisus) и керкенеза (Falco 

tinnunculus), а големият ястреб (Accipiter gentilis) прелита по-рядко. 

В землището на с. Равно поле са регистрирани 23 гнезда на бял щъркел (Ciconia 

ciconia), основно на стълбове и дървета, като най-близко разположеното гнездо е върху 
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стълб от електрическата мрежа в пресечката на ул. Преславска на около 100м от 

предвидената за реализирането на ИП територия. Най-често търсещи храна щъркели се 

наблюдават във влажните ливади на югоизток от селото. 

Непосредствено в предвидената за реализирането на ИП площ водолюбиви видове 

птици в тях не се срещат поради отдалечеността ѝ от подходящи за гнезденето и укриването 

и водни обекти и влажни зони. Поради разположението непосредствено до уличната 

регулация на с. Равно поле на преминаващия през тази част от землището му участък на р. 

Лесновска  и извършеното наскоро почистване, което е свързано с отстраняване на 

обрастванията по бреговете му с крайбрежна растителност същият не предоставя 

възможност за гнездене и укриване в обрастванията по бреговете му на водолюбиви видове 

птици. 

През зимните месеци декември, януари и февруари зимуващите в района птици са 

главно пойни (разр. Passeriformes), които образуват смесени ята от няколко десетки 

екземпляра. По многочислени в района са видовете зеленика (Carduelis chloris), щиглец 

(Carduelis carduelis), обикновена чинка (Fringilla coelebs) и др. Често наблюдавани са и ята 

от зимуващи хвойнови дроздове (Turdus pilaris), на групи по 40-50 птици и обикновен 

скорец (Sturnus vulgaris), наброяващи до 400 птици в ято. Всички тези видове птици са 

широко разпространени и се срещат в покрайнините на горите, полските райони и в 

урбанизирани територии. По-горе посочените птици с изключение на домашното врабче 

(Passer domesticus), обикновения скорец (Sturnus vulgaris) и врановите без гарвана са 

включени в Приложение 3 на ЗБР. 

От включените в Приложение 4 на ЗБР ловни видове птици, в района на ИП се 

срещат още пъдпъдъка (Coturnix coturnix) и яребицата (Perdix perdix). 

От влечугите най-разпространени са гущерите- късокрак гущер (Ablepharus 

kitaibelii), стенен гущер (Podarcis muralis), ливаден гущер (Lacerta agilis), слепок (Anguis 

fragilis) и зелен гушер (Lacerta viridis).  

Костенурките в Софийското поле са представени само с един вид - обикновена 

блатна костенурка (Emys orbicularis), обитаваща водоемите със застояли или слабо 

проточни води.  

 Представителите на змиите са по-чести в подстъпите на Стара планина, като от тях 

най-разпространени са смок мишкар (Zamenis longissimus), медянката (Coronella austriaca), 

пепелянка (Vipera ammodytes), а в частта от землището на с. Равно поле в която 

преобладаващи са обработваемите земи са редки. Единствено от змиите се срещат сивата 

водна змия (Natrix tessellata) и жълтоухата водна змия (Natrix natrix) които се срещат в 

преминаващата покрай двата имота р. Лесновска. 

 От земноводнитe най-характерни за Софийското поле са видовете: 

 Дъждовник (Salamandra salamandra) 

 Обикновен (малък) тритон (Lissotriton vulgaris) 

 Южен гребенест тритон (Triturus karelinii) 

 Голяма крастава жаба (Bufo bufo)  

 Зелена крастава жаба (Pseudepidalea viridis) 

 Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) 

 Жаба дървесница (Hyla arborea) 

 Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) 

 Планинска жаба (Rana temporaria) 
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 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 

 В предвидения за реализирането на ИП терен от земноводните могат да бъдат 

открити само голямата крастава жаба (Bufo bufo) и зелената крастава жаба (Pseudepidalea 

viridis), при които възрастните индивиди се отдалечават на значителни разстояния от 

водоемите в които се извършва оплождането и метаморфозата до оформена жабка.  

Р. Лесновска и р. Искър на която е приток са част от Дунавския речен басеин. В 

състава на ихтиофауната влизат предимно представители на семейство Шаранови 

(Cyprinidae) – обикновена кротушка (Gobio gobio), сребриста каракуда (Carassius gibelio), 

бабушка, (Rutilus rutilus), платика (Abramis brama), уклей (Alburnus chalcoides), речен кефал 

(Leuciscus cephalus), лин (Tinca tinca), шаран (Cyprinus carpio), Костурови (Percidae), костур 

(Perca fluviatilis), бяла риба, (Sander lucioperca), Щукови (Esocidae) щука (Esox lucius), 

Сомови (Siluridae) европейски сом (Silurus glanis) и Слънчеви рибки (Centrarchidae) 

слънчева риба (Lepomis gibbosus). По-голяма е числеността на срещащите се видове в 

долното течение на реката, разливите и изградените язовири в които се срещат и 

интродуцираните бял и пъстър толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix, Aristhichthys nobilis) 

и бял амур (Ctenopharyngodon idella). Преминаващият покрай предвидените за 

реализирането на ИП имоти участък от р. Лесновска е маловоденн, като основно от 

видовете се срещат обикновена кротушка (Gobio gobio), бабушка, (Rutilus rutilus) и речен 

кефал (Leuciscus cephalus) 

 От безгръбначните най-голяма е групата на членестоногите (Arthropoda), като 

почвения слой е местообитание на дъждовните червеи (Lumbricina), многоножки 

(Myriapoda), диплоподи (Diplopoda), хилоподи (Chilopoda) и още два класа миниатюрни 

многоножки (Pauropoda и Symphyla). Повечето от видовете са с малки размери и слабо 

проучени, като от по едрите видове най-често срещани са обикновената скрипя (Lithobius 

forficatus) и сколопендрата (Scolopendra cingulata). Срещат с под камъни, окапала шума и 

под кората на сухи дървета а понякога се срещат и в човешките жилища — във влажни и 

рядко използвани помещения като мазета, тавани, килери и др. Най- големите групи, 

населяващи тревостоя и приземния въздушен слой са паякообразните (Arachnida) и 

насекомите (Insecta). 

 Най-често срещните представители от насекомите са твърдокрилите (Coleoptera), 

които заемат около 40% от инсектофауната. От тях най-често срещани са телените червеи 

(Elateridae), чиито ларви са широко разпространени в почвите, хоботниците 

(Curculionidae), листорогите бръмбари (Scarabeidae), представени от майския бръмбар 

(Melolontha melolontha), юнския бръмбар (Rhisotrogus aequinoctalis) и зеления бръмбар 

(Anomala solida), калинките (Coccinellidae) и златките (Buprestidae).  

 Видовете с консервационно значение обитават предимно пещери 

високопланинските пасища и водните басейни, каквито няма да бъдат засегнати с 

реализирането на инвестиционното предложение. 

Изводи за текущото състояние на растителността и животинския свят: 

Цялостният анализ на флористичния състав и фитоценотичната структура на 

растителността в ПИ № 61248.1.136 и № ПИ №61248.14.2 показва, че на тази територия 

няма редки, застрашени от изчезване и защитени растителни видове и растителни 

съобщества.  
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По време на предхождащите изготвянето на ДОВОС посещение на проучвания терен 

не бяха установени редки и защитени растителни видове, включени в списъка на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) (Приложения № 1 и № 3 на Закона). Като се вземе 

предвид местоположението на инвестиционното предложение (непосредствено до 

границите на с. Равно поле) и силната рудерализация в резултат на традиционното развито 

говедовъдство наличието на консервационно значими растителни видове е малко вероятно. 

Протичащата в момента сукцесия е насочена към деградация на пасищата и подмяна на 

растителната покривка с храсти и типични рудерали. 

Поради откритостта на терена, който е прилежащ на населено място, постоянното 

присъствие на територията на домашни животни, в т.ч. кучета и котки, продължителния 

период в който съседните земите са били обработвани, същият представлява местообитание 

само за определен брой влечуги и дребни бозайници, а присъствието на по-големи грабливи 

птици има по-скоро случаен характер, поради липсата на условия за гнездене и трайно 

обитаване. Тъй като предвидените за реализирането на ИП участъци са в съседство със 

земеделски земи в по-голямата си част обработвани и населено място територията не е от 

значение за поддържането на висока численост на обитаващите местността дребни 

бозайници. Същите са видове с кратък жизнен цикъл и големи възпроизводствени 

възможности (до 2400 индивида за година от двойка обикновена полевка) и видове, които 

се срещат и на територията на населените места. 

Еволюция/Развитие на растителността и животинския свят в случай, че 

инвестиционното предложение не бъде осъществено: 

В случай на нереализиране на ИП е възможно развитие на растителните съобщества 

по следните сценарии: 

Премахната при извършването на почистването на коритото на реката и насипване 

на диги с цел превенция от наводнения крайбрежна, тревна и дървесна растителност покрай 

р. Лесновска ще започне да се възстановява, а в резултат на непрекъснатия приток и 

отлагане на довлечени речни наноси в резултат на седиментацията ще започнат процеси на 

изплитняване отначало покрай бреговете, а по късно и в централната част от течението на 

реката. С изплитняването покрай бреговете ще се появи първоначално влаголюбива 

крайбрежна растителност, теснолистен папур (Typha angustifolia), широколистен папур 

(Typha latifolia), обикновена тръстика (Phragmites australis) и др, а по-късно и дървесни 

видове бяла върба (Salix alba), бяла топола (Populus alba), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), 

елша (Alnus glutinosa) и формиране на растителни съобщества от типа Алувиални гори с 

Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae ,Salicion albae), Крайречни 

смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia 

покрай големи реки (Ulmenion minoris) или Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba, 

като постепенно ще започне навлизане на дървесната растителност и покрай източната 

граница на двата имота. 

В частта от ПИ№61248.14.2 в която тревната растителност е премахната ще започне 

постепенното ѝ възстановяване след първите по обилни валежи и през следващия 

вегетационен сезон. Вероятно ще продължи задълбочаване на сукцесията с първоначално 

захрастяване в източните и по влажните части от имота, а в по сухите ще останат 

преобладаващи мезофитните и ксерофитни тревни съобщества с голям брой рудерали в тях. 

Също така вероятен е сценарият при който ПИ№61248.14.2 може да бъде превърнат в 
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трайно насаждение или друг вид обработваема земя подобно на ПИ № 61248.1.136. При 

този сценарий появяващата се плевелна растителност периодично ще бъде отстранявана с 

последващо превръщане в монокултура, зърнени или технически култури или ще бъдат 

отглеждани трайни насаждения. 

В случай, че инвестиционното предложение не бъде осъществено територията ще 

продължи да предоставя местообитания за ограничен брой бозайници в това число и 

прилепи.  

Преобладаващи ще бъдат дребните укриващи се в подземни убежища бозайници, с 

кратък жизнен цикъл и големи възпроизводствени възможности. Доминиращи ще бъдат 

видовете. жълтогърла горска мишка (Sylvaemus (Apodemus) flavicollis), полска мишка 

(Apodemus agrarius (Pallas), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon), малка белозъбка 

(Crocidura suaveolens), обикновена къртица (Talpa europaea), домашна мишка (Mus 

musculus), сив плъх (Rattus norvegicus), черен плъх (Rattus rattus) и скитащи 

безстопанствени индивиди куче (Canis fammililaris). 

От хищниците на инцидентно ще се срещат лисицата (Vulpes vulpes), черен пор 

(Mustela putorius), невестулка (Mustela niwalis), който ловуват и в населени места, язовец 

(Meles meles) и белокоремест таралеж (Erinaceus europaeus), а в коритото на реката видрата 

(Lutra lutra).  

На територията на ИП липсват подходящи подземни убежища, подходящи за 

зимуване и размножаване за прилепите, като най-благоприятни ще бъдат условията за 

ловуване и обитаване на следните видове прилепи: мустакат нощник (Myotis mystacinus), 

малък вечерник (Nyctalus leisleri), ръждив вечерник (Nyctalus noctula), прилеп на Сави 

(Hypsugo savii), кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), малко кафяво прилепче 

(Pipistrellus pygmaeus), нощник на Брандт (Myotis brandtii), полунощен прилеп (Eptesicus 

serotinus) кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus), воден нощник (Myotis daubentonii) и сив 

дългоух прилеп (Plecotus austriacus), които са най-често срещаните за страната видове. 

Предвидената за реализирането на ИП територия ще продължи да бъде посещавана 

за търсене на храна от птиците, които се срещат и в настоящия момент, като доминиращи в 

откритите площи ще бъдат селска лястовица (Hirundo rustica), градска лястовица (Delichon 

urbica), полудив гълъб (Columba livia f. domestica), бяла стърчиопашка (Motacilla alba), 

полска чучулига (Alauda arvensis), качулата чучулига (Galerida cristata), сива (полска) 

овесарка (Emberiza calandra), черногушо ливадарче (Saxicola torquata), обикновен скорец 

(Sturnus vulgaris), домашно врабче (Passer domesticus), полско врабче (Passer montanus), 

гарван гробар (Corvus corax), сива врана (Corvus corone cornix), посевна врана (Corvus 

frugilegus) и чавка (гарга) (Corvus monedula). Най-вероятно в откритите площи ще гнездят 

няколко двойки полска чучулига (Alauda arvensis) и качулата чучулига (Galerida cristata), 

овесарка (Emberiza calandra),  

В храсталаците и залесените площи, в землището на с. Равно поле преобладаващи 

сред гнездящите видове ще бъдат горска чучулига (Lullula arborea), южен славей (Luscinia 

megarhynchos), кос (черен дрозд) (Turdus merula), черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), 

обикновено белогушо коприварче (Sylvia communis), лъскавоглав синигер (Parus palustris), 

син синигер (Parus caeruleus), голям синигер (Parus major), дългоопашат синигер 

(Aegithalus caudatus), горска зидарка (Sitta europaea), сива мухоловка (Muscicapa striata), 

елов певец (Phylloscopus collybita), авлига (Oriolus oriolus), зеленика (Carduelis chloris), 
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кадънка (щиглец) (Carduelis carduelis), обикновено конопарче (Acanthis cannabina), 

oбикновена чинка (Fringilla coelebs), папуняк (Upupa epus), орехче (Troglodytes troglodytes), 

малък маслинов присмехулник (Hippolais pallida), гривяк (Columba palumbus), гургулица 

(Streptopelia turtur), зелен кълвач (Picus viridis), голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), 

малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor), червеногърба сврачка (Lanius collurio), 

черешарка (Coccothraustes coccothraustes), сойка (Garrulus glandarius) и сврака (Pica pica).  

От гнездещо паразитиращите птици, на предвидената за реализиране на ИП ще 

продължи да се среща един вид, обикновена кукувица (Cuculus canorus).  

Като ловно местообитание територията ще се ползва основно от 4 вида хищни птици 

черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), малък ястреб (Accipiter nisus), чухал (Otus scops) и 

обикновен мишелов (Buteo buteo).  

Останалите характерни за района грабливи, водоплаващи птици и лешояди ще бъдат 

наблюдавани предимно по време на сезонните им миграции. 

Представителите на влечугите ще продължат да бъдат редки, като от змиите поради 

близостта на р. Лесновска най-често срещани ще бъдат сивата водна змия (Natrix tessellata) 

и жълтоухата водна змия (Natrix natrix). Обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) 

е регистрирана в заблатените места на запад от с. Равно поле и е малко вероятно попадането 

ѝ на предвидената за реализирането на ИП територия. 

От гущерите преобладаващи ще бъдат гущерите, късокрак гущер (Ablepharus 

kitaibelii), стенен гущер (Podarcis muralis), ливаден гущер (Lacerta agilis), слепок (Anguis 

fragilis) и зелен гушер (Lacerta viridis).  

Поради близостта на р. Лесновска и наличието на по-влажни места от земноводните 

по-често срещащи ще бъдат голяма крастава жаба (Bufo bufo), зелена крастава жаба 

(Pseudepidalea viridis), жаба дървесница (Hyla arborea), горска дългокрака жаба, (Rana 

dalmatina) и голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus). 

Независимо дали ИП ще бъде реализирано или не, съставът на ихтиофаунта ще 

остане постоянен в дългосрочен период, като най-голям ще бъде броят на видовете от 

семейство Шаранови (Cyprinidae). С  развитието на аквакултурите и акваристиката в реката 

са попаднали и няколко чужди вида, които ще останат като характерни елементи на 

ихтиофауната и за в бъдеще. Такива са слънчевата рибка (Lepomis gibbosus), отглежданите 

в язовирите  бял и пъстър толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix, Aristhichthys nobilis), бял 

амур (Ctenopharyngodon idella) и попадналата с тях псевдоразбора (Pseudorasbora parva).  

От безгръбначните най-многобройни ще останат представителите на скакалците, 

калинките и пеперудите и вредителите по полските култури. 

3.9. Материални активи  

Под актив се разбира собственост, която носи полза на притежателя си. Активите 

биват материални и нематериални.  

Материалните активи се класифицират в две основни групи – дълготрайни 

(нетекущи – земи, сгради, оборудване и др.) и краткотрайни (текущи – суровини и 

материали, стоки, продукти и др.). 

В контекста на конкретното ИП, и по-специално по отношение на текущото 

състояние на материалните активи, се отнася единствено земята като дълготраен 
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материален актив. Не са налични краткотрайни активи в границите на двата имота към 

момента. Състоянието на земята като актив е разгледано в предходните подточки на т. 3, 

като могат да се изведат следните обобщения:  

 Имотите, предмет на ИП, представляват неизползвана по предназначение 

земеделска земя при неполивни условия, като е технически и икономически 

неефективно ползването им по настоящо предназначение; 

 Към момента този дълготраен материален актив не носи ползи на 

притежателя си; 

 Предвид характеристиката на района, за този актив е подходяща промяната 

на предназначението на земята за изграждане на балнеологичен център, с 

което ще се допринесе за ефективното използване на потенциала и на 

находището на минерална вода в района.  

Изводи за текущото състояние на материалните активи: 

Като съществуващ материален актив в рамките на имотите, предмет на ИП, е 

единствено земята, която към не се ползва по предназначение и не носи ползи на 

собственика.  

Еволюция/Развитие на материалните активи в случай, че инвестиционното 

предложение не бъде осъществено: 

Нереализирането на инвестиционното предложение за изграждане на 

балнеологичния център означава имотите, собственост на Възложителя, да останат в 

съществуващия си вид – неизползваема земеделска земя при неполивни условия, която 

собственикът няма икономическа полза да ползва като такава. Имотите са придобити с цел 

реализиране на инвестиция, получила Сертификат за инвестиция Клас А. Нереализирането 

на проекта ще доведе до значителни пропуснати ползи за общината и местното население. 

3.10. Културно наследство, вкл. архитектурни и археологически аспекти 

Територията на община Елин Пелин е наситена с културни ценности – 

археологически и исторически.  

Археологическите недвижими културни ценности са материални следи от човешка 

дейност, неделими от средата, в която исторически са възникнали, които се идентифицират 

чрез археологически изследвания (чл. 47, т. 1, чл. 53, т. 1 и 146, ал. 1 и 3 от Закона за 

културното наследство (ЗКН).   

Данни за паметници на културно-историческото наследство, включително 

недвижими културни ценности, в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин: 

Няма данни за археологически обекти в рамките на съвременното населено място 

(регистрирани при съвременно строителство, както и при корекцията на коритото и 

изграждане на защитните диги на р. Лесновска). 

Същевременно в документални масиви и научни публикации се съдържат сведения 

за археологически обекти: 

 Антично и средновековно селище, разположено в м. Бранище, южно от 

съвременното с. Равно поле (до 1 700 м южно от имотите);  
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 „Старо селище“, разположено в м. Юрта, на около 200 м източно от имотите, 

предмет на ИП – архитектурно-строителен паметник на културата от 

Античността и Средновековието с категория „местно значение“; 

 група от пет могили (могилен некропол), северозападно от северния край на 

селото; 

 единична надгробна могила (с местно наименование „Бегова”, с геодезична 

точка), на около 1200 м източно от северния край на имотите; 

 единична надгробна могила (местно наименование „Гьошева”, с геодезична 

точка), на около 1200 м западно от южния край на селото; 

 единична надгробна могила (без местно име, с геодезична точка), на ок. 900 

м, на около 900 м западно от северния край на населеното място; 

 Манастир „Св. Четиридесет мъченици”, на 1 300 – 1350 м западно от северния 

край на с. Равно поле. 

Правна защита на известните недвижими културни ценности в землището на с. 

Равно поле: 

 Античните селища са обявени за архитектурно-строителни паметници с 

местно значение в „Държавен вестник” бр. 35/ 1966 г.; 

 Надгробните могили са археологически паметници с категория „национално 

значение” според РМС 1711 от 22.10.1962 г. 

На територията на имотите, предмет на инвестиционното предложение, няма 

регистрирани недвижими културни ценности и видими на терена материални следи от 

археологически обекти. Съгласно Удостоверения на Националния институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН) с изх.№ 7000-2345/22.12.2020 г. (за ПИ с идентификатор 

61248.14.2) и с изх. № 7000-2346/22.12.2020 г. (за ПИ с идентификатор 61248.1.136) в 

непосредствена близост до имотите са регистрирани значителен брой могили и селища от 

различни хронологически периоди. Обърнато е внимание, че ако при реализацията на 

инвестиционното предложение при дейности, свързани с нарушаване целостта на земния 

пласт се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности по 

смисъла на чл.146, ал.3 от Закона за културното наследство, дейността се спира и съгласно 

чл.160, ал.2 се прилага разпоредбата на чл.72 от същия закон.  

Изводи за текущото състояние на културното наследство: 

В границите на имотите, предмет на ИП, няма регистрирани културни ценности, 

нито видими материални следи от археологически обекти.  

Еволюция/Развитие на културното наследство в случай, че инвестиционното 

предложение не бъде осъществено: 

Не се очаква развитие по отношение на културно-историческото, в т.ч. 

археологическото наследство, в случай на неосъществяване на инвестиционното 

предложение.   

3.11. Здравен статус на населението 

Основните здравни индикатори за оценка на здравното състояние на населението са  

демографските показатели (раждаемост, смъртност, детска смъртност, естествен прираст), 

заболяемост, болестност, смъртност по причини и други. Данните са взети от Националния 
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статистически институт (НСИ) на Р България, от Националния център по обществено 

здраве и анализи (НЦОЗА) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) София област.  

След 2000-та година и реформирането на Здравната система със създаването на 

индивидуални и групови практики на общопрактикуващи лекари, смяна на статута на 

болниците в България като търговски дружества, включването на Националната 

здравноосигурителна каса (НЗОК) като основен финансиращ орган по тъй наречените 

„клинични пътеки“ се промени и системата за здравна информация. Всичко това влияе 

върху оценката на основните показатели, оценяващи здравния статус на населението.  

3.11.1. Здравно състояние на населението 

Настоящата оценка е направена въз основа на демографските показатели на Р 

България, област София и община Елин Пелин (в частност с. Равно поле, където ще се 

реализира ИП, предмет на настоящия Доклад за ОВОС). Анализирани са данните от 

новооткритите заболявания в лечебните заведения (ЛЗ), хоспитализациите в България, 

смъртността по причини в съответните райони, сравнени със средните за страната, за 

период от две години (2018-2019). 

Резултатите са показани в следващите таблици и диаграми: 

 

Таблица 3.11.1-1 Демографски показатели на населението от Р България, област 

София, община Елин Пелин и с. Равно поле за периода 2018-2019 г. 

 брой население 
раждаем., 

%0 

обща см., 

%0 

детска см., 

%0 

ест. прираст, 

%0 
 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Р България 
   

7,000,039      

   

6,951,482      
9.10 8.80 15.10 15.50 6.50 5.60 -6.00 -6.70 

Софийска 

област 

      

229,041      

      

226,671      
8.70 9.10 18.50 18.40 6.00 4.40 -9.90 -9.30 

Община 

Елин Пелин 

       

21,956      

       

21,882      
8.20 7.90 17.40 17.00 0.00 5.80 -9.20 -8.20 

село Равно 

поле 

         

1,387      

         

1,371      
5.05 4.38 20.19 15.32 0.00 0.00 

-

15.14 
-10.94 

* данните са на 1000 души от населението 
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Фигура 3.11.1-1 Демография на Р България област София, община Елин Пелин и с. Равно 

поле за 2018 и 2019 г. 

От таблицата и графиката се вижда, че раждаемостта и в община Елин Пелин и в 

София област и в с. Равно поле, е по-ниска от средната за страната, докато смъртността е 

по-висока. Във връзка с това естественият прираст е с по-ниска стойност и в трите локации, 

сравнени със средното за България. Това се обяснява с преобладаващото застаряващо 

население в малките градове и в селата, ниската раждаемост и миграцията на младите хора.  

На следващите таблици и графики е направено сравнение между Софийска област 

и община Елин Пелин за 2018 г. и 2019 г. на броя на новооткритите заболявания в лечебните 

заведения по класове болести на МКБ-Х като по-точен индикатор, показващ здравното 

състояние на населението. За съжаление, по същите показатели на национално ниво 

съществуват данни само за новооткритите злокачествени заболявания и туберкулозата. 

Затова са сравнени Софийска област и община Елин Пелин. За Република България са 

показани данни за 2018 г. и 2019 г. за хоспитализираните случаи в стационарите на 

лечебните заведения по същите класове болести, което показва водещите заболявания в 

страната.  

Таблица 3.11.1-2 Брой новооткрити заболявания в лечебните заведения по класове 

болести на МКБ за 2018 година 
  Софийска област Община Елин Пелин 

№ на 

класа 
клас по МКБ-Х 

брой 

новооткрити 

забол. в ЛЗ 

относит. 

дял, %0 

брой 

новооткрити 

забол. в ЛЗ 

относит. 

Дял, %0 

I-XIX ОБЩО      244,742         1,062.70            18,425            837.90      

I. 
Някои инфекциозни и паразитни 

болести 
      10,683             46.40                771             35.10      

II. Новообразувания         3,415             14.80                205               9.30      

III. 

Болести на кръвта, кръвотв. органи 

и отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм 

        1,037               4.50                  90               4.10      

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2018 
раждаем.

2019 
раждаем.

2018 об.см. 2019 об.см. 2018 дет.см. 2019 дет.см 2018 ест.пр. 2019 ест.пр.

Демография на Р България, област София, община Елин Пелин и с. Равно 
поле за 2018 г. и 2019 г.

Р България Софийска област Община Елин Пелин село Равно поле
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IV. 

Болести на ендокр.система, 

разстр.на храненето и на обмяната 

на веществата 

        5,396             23.40                591             26.90      

V. 
Психични и поведенчески 

разстройства 
        2,178               9.50                163               7.40      

VI. Болести на нервната система         8,708             37.80                720             32.70      

VII Болести на окото и придатъците му       12,393             53.80                837             38.10      

VIII. 
Болести на ухото и мастоидния 

израстък 
        8,387             36.40                243             11.10      

IX. 
Болести на органите на 

кръвообръщението 
      18,066             78.40             1,374             62.50      

X. Болести на дихателната система       91,084            395.50             8,524            387.60      

XI. 
Болести на храносмилателната 

система 
      10,871             47.20                765             34.80      

XII. 
Болести на кожата и на подкожната 

тъкан 
      12,356             53.70                560             25.50      

XIII. 
Болести на костно-мускулната 

система и съединителната тъкан 
      15,839             68.80                942             42.80      

XIV. 
Болести на пикочо-половата 

система 
      18,613             80.80             1,057             48.10      

XV. 
Бременност, раждане и послеродов 

период 
           510               2.20                  64               2.90      

XVI. 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
           130               0.60                    9               0.40      

XVII. 

Вродени аномалии (пороци на 

развитието, деформации и 

хромозомни аберации) 

           399               1.70                  39               1.80      

XVIII. 

Симптоми, признаци и отклонения 

от нормата, открити при кл.и 

лаб.изследвания некласиф.другаде 

        7,551             32.80                377             17.10      

XIX. Травми, отравяния       17,126             74.40             1,094             49.70      

 

 
Фигура 3.11.1-2 Брой новооткрити заболявания в лечебните заведения по класове 

болести на МКБ за 2018 година 
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Таблица 3.11.1-3 Брой новооткрити заболявания в лечебните заведения по класове 

болести на МКБ за 2019 година 
  Софийска област Община Елин Пелин 

№ на 

класа 
клас по МКБ-Х 

брой 

новооткрити 

забол. в ЛЗ 

относит. 

дял, %0 

брой 

новооткрити 

забол. в ЛЗ 

относит. 

Дял, %0 

I-XIX ОБЩО      242,392         1,069.60            15,599            712.80      

I. 
Някои инфекциозни и паразитни 

болести 
      11,895             52.50                779             35.60      

II. Новообразувания         3,378             14.90                210               9.60      

III. 

Болести на кръвта, кръвотв. органи 

и отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм 

           937               4.10                  98               4.50      

IV. 

Болести на ендокр.система, 

разстр.на храненето и на обмяната 

на веществата 

        5,931             26.20                372             17.00      

V. 
Психични и поведенчески 

разстройства 
        2,135               9.40                125               5.70      

VI. Болести на нервната система         7,977             35.20                640             29.20      

VII Болести на окото и придатъците му       13,295             58.70                856             39.10      

VIII. 
Болести на ухото и мастоидния 

израстък 
        8,501             37.50                285             13.00      

IX. 
Болести на органите на 

кръвообръщението 
      17,428             76.90             1,524             69.60      

X. Болести на дихателната система       87,983            388.20             5,468            249.90      

XI. 
Болести на храносмилателната 

система 
      11,239             49.60                858             39.20      

XII. 
Болести на кожата и на подкожната 

тъкан 
      12,234             54.00                650             25.60      

XIII. 
Болести на костно-мускулната 

система и съединителната тъкан 
      16,112             71.10             1,160             53.00      

XIV. 
Болести на пикочо-половата 

система 
      16,977             74.90             1,172             53.60      

XV. 
Бременност, раждане и послеродов 

период 
           532               2.30                  33               1.50      

XVI. 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
           111               0.50                  10               0.50      

XVII. 

Вродени аномалии (пороци на 

развитието, деформации и 

хромозомни аберации) 

           423               1.90                  28               1.30      

XVIII. 

Симптоми, признаци и отклонения 

от нормата, открити при кл.и 

лаб.изследвания некласиф.другаде 

        8,266             36.50                392             17.90      

XIX. Травми, отравяния       17,038             75.20             1,029             47.00      
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Фигура 3.11.1-3 Брой новооткрити заболявания в лечебните заведения по класове 

болести на МКБ за 2019 година 

Данните показват почти еднаква тенденция на водещите болести както в Софийска 

област, така и в община Елин Пелин, като тя се запазва с малка разлика и за двете години. 

Водещи са Болести на органите на дихателната система, следвани от Болести на органите 

на кръвообращението, Травмите и отравянията, Болести на пикочо-половата система, 

Болести на костно-мускулната система, Болести на нервната система, някои Инфекциозни 

и паразитни болести, Болести на окото и придатъците му. Сравнението на данните между 

областта и общината показва по-ниски стойности за населението от община Елин Пелин. 

Таблица 3.11.1-4 Хоспитализирани случаи в стационарите на ЛЗ по класове в Р 

България за периода 2018-2019 г. 
  2018 2019 

№ на 

класа 
клас по МКБ-Х брой  

на 100 000 

население 
брой  

на 100 000 

население 

I-XIX ОБЩО   2,401,759       34,188.60       2,266,416       34,584.40      

I. 
Някои инфекциозни и паразитни 

болести 
      47,835            680.90            46,826            671.30      

II. Новообразувания      182,252         2,594.30          172,549         2,473.50      

III. 

Болести на кръвта, кръвотв. органи и 

отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм 

      22,671            322.70            21,109            302.60      

IV. 

Болести на ендокр.система, 

разстр.на храненето и на обмяната 

на веществата 

      72,220         1,028.00            74,067         1,061.80      

V. 
Психични и поведенчески 

разстройства 
      39,489            562.10            38,371            550.10      

VI. Болести на нервната система       71,554         1,018.60            67,824            972.30      

VII Болести на окото и придатъците му       70,935         1,009.80            74,755         1,071.60      

VIII. 
Болести на ухото и мастоидния 

израстък 
      37,036            527.20            37,691            540.30      

IX. 
Болести на органите на 

кръвообръщението 
     325,543         4,634.00          327,676         4,697.40      

X. Болести на дихателната система      222,124         3,161.90          229,217         3,285.90      

XI. 
Болести на храносмилателната 

система 
     216,654         3,084.00          222,743         3,193.10      
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XII. 
Болести на кожата и на подкожната 

тъкан 
      54,653            778.00            57,115            818.80      

XIII. 
Болести на костно-мускулната 

система и съединителната тъкан 
     129,454         1,842.80          130,485         1,870.50      

XIV. Болести на пикочо-половата система      160,773         2,288.60            16,234         2,327.20      

XV. 
Бременност, раждане и послеродов 

период 
     126,397         1,799.20          125,380         1,797.40      

XVI. 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
      22,757            323.90            22,035            315.90      

XVII. 

Вродени аномалии (пороци на 

развитието, деформации и 

хромозомни аберации) 

        6,652             94.70             7,585            108.70      

XVIII. 

Симптоми, признаци и отклонения 

от нормата, открити при кл.и 

лаб.изследвания некласиф.другаде 

      29,266            416.60            34,001            487.40      

XIX. Травми, отравяния      144,616         2,058.60          144,040         2,064.90      

XXI. 

Фактори, влияещи върху здравното 

състояние на населението и контакта 

със здравните служби 
     418,878         5,962.70          416,713         5,973.70      

* Включително 41 083 здрави живородени за 2018 година и 41 251 за 2019 година 

 

 
Фигура 3.11.1-4 Хоспитализирани случаи в стационарните ЛЗ по класове за периода 

2018-2019 г. в Р България 

Резултатите, представени в таблица 5 и на графиката към нея показват водещите 

болести при хоспитализациите в България. На първо място са Болести на органите на 

кръвообращението, следвани от Болести на дихателната система, Болести на 

храносмилателната система, Новообразувания, Болести на пикочо-половата система, 

Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан, Болести на ендокринната 

система, Болести на нервната система и Болести на окото и придатъците му. 

Новооткритите заболявания за София област и община Елин Пелин и 

хоспитализациите в страната за двете години на изследването не съвпадат по нозологии и 

по тази причина в следващите таблици и диаграми представяме сравнения на смъртността 
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по причини за населението от Р България, София област и община Елин Пелин. Това е по-

коректна оценка не само като една и съща база за сравнение, а и като по-точна информация, 

фигурираща в информационната база данни в страната.  

 

Таблица 3.11.1-5 Смъртност по причини в Р България за периода 2018-2019 година 
  2018 2019 

№ на 

класа 
клас по МКБ-Х брой  

на 100 000 

население 
брой  

на 100 000 

население 

I-XIX ОБЩО      108,526         1,545.10          108,083         1,549.60      

I. 
Някои инфекциозни и паразитни 

болести 
           599               8.50                444               6.40      

II. Новообразувания       17,462            248.60            18,298            262.30      

III. 

Болести на кръвта, кръвотв. органи и 

отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм 

           145               2.10                146               2.10      

IV. 

Болести на ендокр.система, 

разстр.на храненето и на обм.на 

веществата 

        1,705             24.30             1,565             22.40      

V. 
Психични и поведенчески 

разстройства 
             88               1.30                  95               1.40      

VI. Болести на нервната система            941             13.40             1,008             14.50      

VII Болести на окото и придатъците му  -   -   -   -  

VIII. 
Болести на ухото и мастоидния 

израстък 
 -   -   -   -  

IX. 
Болести на органите на 

кръвообращението 
      70,546         1,004.20            69,632            998.20      

X. Болести на дихателната система         4,866             69.30             4,193             60.10      

XI. 
Болести на храносмилателната 

система 
        3,948             56.20             4,113             59.00      

XII. 
Болести на кожата и на подкожната 

тъкан 
             47               0.70                  46               0.70      

XIII. 
Болести на костно-мускулната 

система и съединителната тъкан 
             35               0.50                  38               0.50      

XIV. Болести на пикочо-половата система         1,539             21.90             1,826             26.20      

XV. 
Бременност, раждане и послеродов 

период 
              4               0.10       -   -  

XVI. 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
           173               2.50                155               2.20      

XVII. 

Вродени аномалии (пороци на 

развитието, деформации и 

хромозомни аберации) 

             98               1.40                110               1.60      

XVIII. 

Симптоми, признаци и отклонения 

от нормата, открити при кл.и 

лаб.изследвания некласиф.другаде 

        3,788             53.90             3,843             55.10      

XIX. 
Външни причини за заболяемост и 

смъртност 
        2,542             36.20             2,571             36.90      

* по данни на НСИ 
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Фигура 3.11.1-5 Смъртност по причини за Р България за 2018 и 2019 г.  

Анализът на данните показва, че и за двете години болестите, които са причинили 

смърт на населението в България са както следва: на първо място са Болести на органите на 

кръвообращението, следвани от Новообразувания, Болести на дихателната система, 

Болести на храносмилателната система, Симптоми, признаци и отклонения от нормата 

(открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде), Външни 

причини за заболяемост и смъртност, Болести на ендокринната система, Болести на 

нервната система, Болести на пикочо-половата система.  

Както се вижда от таблици 6 и 7 по-долу, относителният дял на болестите, 

причинили смърт на населението съвпадат със средните за Р България по първите четири 

позиции (Болести на органите на кръвообращението, следвани от Новообразувания, 

Болести на дихателната система, Болести на храносмилателната система), което е твърда 

тенденция за страната през последните години. Разлика се наблюдава при Болести на 

пикочо-половата система, които са на пето място по причини за смърт в община Елин 

Пелин. По-високи са стойностите на относителния дял на причините за смърт на 

населението при Психични и поведенчески разстройства, Болести на кръвообръщението, 

Болести на нервната система, Болести на дихателната система, Болести на 

храносмилателната система и през 2019 г. – на Вродените аномалии. По някои нозологии 

като Болести на кръвта и кръвотворните органи, Болести на окото и придатъците му, 

Болести на ухото и мастоидния израстък, Болести на кожата и  подкожната тъкан, Болести 

на костно-мускулната система, както и някои състояния, възникващи през перинаталния 

период за община Елин Пелин, стойностите са нулеви или много ниски.  

Таблица 3.11.1-6 Смъртност по причини в Р България и община Елин Пелин за 2018 

година 
  Р България Община Елин Пелин 

№ на 

класа 
клас по МКБ-Х брой  

на 100 000 

население 
брой  

на 100 000 

население 

I-XIX ОБЩО      108,526         1,545.10                382         1,739.84      

I. 
Някои инфекциозни и паразитни 

болести 
           599               8.50                    2               9.11      

II. Новообразувания       17,462            248.60                  50            227.73      
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III. 

Болести на кръвта, кръвотв. органи и 

отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм 

           145               2.10       -   -  

IV. 

Болести на ендокр.система, 

разстр.на храненето и на обм.на 

веществата 

        1,705             24.30                    2               9.11      

V. 
Психични и поведенчески 

разстройства 
             88               1.30                    1               4.55      

VI. Болести на нервната система            941             13.40                    1               4.55      

VII Болести на окото и придатъците му  -   -   -   -  

VIII. 
Болести на ухото и мастоидния 

израстък 
 -   -   -   -  

IX. 
Болести на органите на 

кръвообръщението 
      70,546         1,004.20                278         1,266.17      

X. Болести на дихателната система         4,866             69.30                  20             91.09      

XI. 
Болести на храносмилателната 

система 
        3,948             56.20                  11             50.10      

XII. 
Болести на кожата и на подкожната 

тъкан 
             47               0.70       -   -  

XIII. 
Болести на костно-мускулната 

система и съединителната тъкан 
             35               0.50       -   -  

XIV. Болести на пикочо-половата система         1,539             21.90                    7             31.88      

XV. 
Бременност, раждане и послеродов 

период 
              4               0.10       -   -  

XVI. 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
           173               2.50       -   -  

XVII. 

Вродени аномалии (пороци на 

развитието, деформации и 

хромозомни аберации) 

             98               1.40       -   -  

XVIII. 

Симптоми, признаци и отклонения 

от нормата, открити при кл.и 

лаб.изследвания некласиф.другаде 

        3,788             53.90                    6             27.33      

XIX. 
Външни причини за заболяемост и 

смъртност 
        2,542             36.20                    4             18.22      

* по данни на НСИ 

 

 
Фигура 3.11.1-6 Смъртност по причини за Р България и община Елин Пелин за 2018 г.  
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Таблица 3.11.1-7 Смъртност по причини в Р България и община Елин Пелин за 2019 

година 
  Р България Община Елин Пелин 

№ на 

класа 
клас по МКБ-Х брой  

на 100 000 

население 
брой  

на 100 000 

население 

I-XIX ОБЩО      108,083         1,549.60                373         1,704.60      

I. 
Някои инфекциозни и паразитни 

болести 
           444               6.40       -              -        

II. Новообразувания       18,298            262.30                  53            242.20      

III. 

Болести на кръвта, кръвотв. органи и 

отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм 

           146               2.10                    1               4.60      

IV. 

Болести на ендокр.система, 

разстр.на храненето и на обм.на 

веществата 

        1,565             22.40       -              -        

V. 
Психични и поведенчески 

разстройства 
             95               1.40                    1               4.60      

VI. Болести на нервната система         1,008             14.50                    5             22.80      

VII Болести на окото и придатъците му  -   -   -              -        

VIII. 
Болести на ухото и мастоидния 

израстък 
 -   -   -              -        

IX. 
Болести на органите на 

кръвообращението 
      69,632            998.20                265         1,211.00      

X. Болести на дихателната система         4,193             60.10                  19             86.80      

XI. 
Болести на храносмилателната 

система 
        4,113             59.00                  17             77.70      

XII. 
Болести на кожата и на подкожната 

тъкан 
             46               0.70       -              -        

XIII. 
Болести на костно-мускулната 

система и съединителната тъкан 
             38               0.50       -              -        

XIV. Болести на пикочо-половата система         1,826             26.20                    7             32.00      

XV. 
Бременност, раждане и послеродов 

период 
 -   -   -              -        

XVI. 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
           155               2.20       -              -        

XVII. 

Вродени аномалии (пороци на 

развитието, деформации и 

хромозомни аберации) 

           110               1.60                    1               4.60      

XVIII. 

Симптоми, признаци и отклонения 

от нормата, открити при кл.и 

лаб.изследвания некласиф.другаде 

        3,843             55.10                    3             13.70      

XIX. 
Външни причини за заболяемост и 

смъртност 
        2,571             36.90                    1               4.60      

* по данни на НСИ 



Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 

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

 

101 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

 
Фигура 3.11.1-7 Смъртност по причини за Р България и община Елин Пелин за 2018 г.  

Анализът на данните показва неблагоприятна картина на демографските показатели 

на община Елин Пелин, както и Смъртност по причини сравнени със средните за страната. 

Това вероятно се дължи на преобладаващото застаряващо население. Новооткритите 

заболявания в общината са с по-ниски стойности от тези за Софийска област. 

3.11.2. Рискови фактори, свързани с населението и човешкото здраве  

Рисковите фактори за населението и здравето на хората условно могат да бъдат 

анализирани по следните групи: 

 Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда (социални 

детерминанти на здравето): 

Тези фактори са с най-голям ефект върху населението. За Община Елин Пелин се 

наблюдават следните тенденции (съгласно проучвания за изработване на проект на Общ 

устройствен план на общината):  

Община Елин Пелин попада в зоната на активно влияние на София, което дава 

възможност за развитие на икономически дейности, които да обслужват столицата. В общия 

устройствен план на Столична община за община Елин Пелин се предвижда развитие на 

индустриална и търговска зона от среден мащаб. По привличане на крупни инвеститори 

община Елин Пелин се нарежда на едно от първите места сред общините в страната. В 

общината функционират структороопределящи за икономиката на Софийска област 

предприятия с голям дял на преките чуждестранни инвестиции. Общината се е утвърдила 

като промишлен център и разполага с изградена инфраструктура за реализация в сектора на 

услугите. 

Социалните проблеми са свързани основно с миграционните вълни към столицата и 

изтичане на човешки ресурси, поради наличието на повече работни места и по-развитите 

услуги, вкл. в сферата на здравеопазването и образованието. 

Разпределението на заетите показва най-голям дял на заетите в третичния сектор – 

около 78,4%, следван от вторичния сектор – около 19,9 %. Най-малко са заетите в 

първичния сектор.  

Като недостатък/проблем се посочва, че туристическата инфраструктура в община 

Елин Пелин е слабо развита, при положение, че са налични значителен потенциал и ресурси 

– чиста околна среда, наличие на находища на минерална вода, липса на крупни и значими 
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производства и замърсители.  

 Рискови фактори, свързани с трудовата среда: 

Най-голям процент от населението на общината е зает в търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети /23,1%/, преработващата промишленост /16,3%/, следвани от 

държавно управление /8,6%/, транспорт, складиране и пощи /8,6%/, строителство /6,4%/, 

административни и спомагателни дейности /6%/. Най-малко са кадрите, заети в дейности 

на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по 

производство на стоки и услуги за собствено потребление /0,06%/ дейности на 

екстериториалните организации и служби /0,25%/, операции с недвижими имоти /0.59%/, 

производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 

/0,94%/ и култура, спорт и развлечения /1,04%/. Като цяло тези отрасли предоставят 

благоприятни условия на трудовата среда, с нисък риск от инциденти, травми и вредни 

въздействия върху работещите. 

 Рискови фактори, свързани с начина на живот: 

Нездравословното хранене, тютюнопушене, ниската физическа активност, 

злоупотребата с алкохол, хроничен стрес, пътно-транспортни произшествия, заемат водеща 

роля като рискови фактори, свързани с начина на живот.  

 Рискови фактори, свързани с околната среда: 

Като рискови фактори, свързани с околната среда, са възприети (съгласно 

Годишните доклади за състоянието на здравето на гражданите в Република България и 

изпълнение на Националната здравна стратегия 2020) атмосферен въздух, питейни води, 

води за къпане, почви, отпадъци, шум, генетично модифицирани организми в храни, 

нейонизиращи лъчения, йонизиращи лъчения. 

От анализа на състоянието на околната среда в района на имота, предвиден за 

реализиране на инвестиционното предложение, към момента (базов сценарий), могат да се 

изведат следните данни за тази група рисковите фактори, която има и най-голямо значение 

за настоящия Доклад за ОВОС: 

 Качеството на атмосферния въздух в района на инвестиционното 

предложение е добро; 

 Районът е водоснабден, като се осигуряват необходимите качество и 

количество на води за питейно-битови нужди; 

 ИП в близост до повърхностно водно тяло – р. Лесновска, като предвижда 

ползване на минерални води от находище на минерални води в района – 

съобразно експлоатационния ресурс на находището на минерални води и при 

спазване на изискванията за качество на водата. Към момента водата от 

находището е със значително завишени стойности на арсен и желязо, което 

представлява текущ риск в случай, че се предвижда да се ползва за питейно-

битови нужди или за спортно-рекреационни цели.  

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, 
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а ПИ № 61248.14.2 - 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“ - 

изключителна държавна собственост под №31 „Казичене - Равно поле", 

област София и Софийска област, Столична община и община Елин Пелин, 

с. Казичене и с. Равно поле, съгласно Приложение No2, към чл.14,  т.2 от 

Закона за водите. 

 ИП не засяга води за къпане; 

 Почвите в района на ИП са неполивни, не се ползват за земеделие от години; 

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

дейности с отпадъци, като няма и нерегламентирано изхвърлени отпадъци; 

 В района на ИП няма значими източници на шум; 

 Липсва информация и статистика за наличието на генетично модифицирани 

организми в храните на територията на общината, но този показател няма 

отношение към инвестиционното предложение, тъй като Възложителят не 

предвижда използване или други дейности с генетично модифицирани 

организми като част от дейностите по ИП; 

 Нейонизиращи лъчения – не са установени нива на електромагнитни полета 

извън границите на максимално допустимите – тези лъчения нямат връзка с 

инвестиционното предложение; 

 Йонизиращи лъчения – няма данни за отклонения от естествените 

стойности и надфонови превишения на показатели за радиация – както на 

територията на общината, така и в съседните общини няма райони с 

потенциали такива замърсители. Йонизиращите лъчения също нямат 

отношение към настоящото инвестиционно предложение. 

Изводи за здравния статус на населението към момента:  

Естественият прираст е с по-ниска стойност и в трите локации, сравнени със 

средното за България. Това се обяснява с преобладаващото застаряващо население в 

малките градове и в селата, ниската раждаемост и миграцията на младите хора.  

Водещи са Болести на органите на дихателната система, следвани от Болести на 

органите на кръвообращението, Травмите и отравянията, Болести на пикочо-половата 

система, Болести на костно-мускулната система, Болести на нервната система, някои 

Инфекциозни и паразитни болести, Болести на окото и придатъците му. 

Анализът на данните показва неблагоприятна картина на демографските показатели 

на община Елин Пелин, както и Смъртност по причини сравнени със средните за страната. 

Това вероятно се дължи на преобладаващото застаряващо население. Новооткритите 

заболявания в общината са с по-ниски стойности от тези за Софийска област. 

Здравно-хигиенните аспекти на средата в района на ИП са благоприятни и не носят 

рискове за населението и здравето на хората в района, с изключение единствено на 

завишените нива на арсен и желязо в минералната вода от разглежданото находище, в 

случай че тази вода се ползва за питейно-битови и спортно-рекреационни цели без 

предварително пречистване. 
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Еволюция/Развитие на здравния статус на населението в случай, че 

инвестиционното предложение не бъде осъществено: 

Очаква се запазване/задълбочаване на неблагоприятните демографски тенденции.  

Не се очаква влошаване на здравно-хигиенните аспекти на средата. Минералната 

вода от разглежданото находище не следва да се ползва за питейно-битови и спортно-

рекреационни цели.  

3.12. Вредни физични фактори  

В района на ИП към настоящия момент няма значими източници на шум – основен 

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

В района на ИП няма източници на вибрации, лъчения и радиации.  

Изводи за текущото състояние на вредните физични фактори: 

Няма данни за превишения на стандарти за вредни физични фактори в района. 

Акустичната обстановка в района е добра. 

Еволюция/Развитие на вредните физични фактори в случай, че 

инвестиционното предложение не бъде осъществено: 

Не се очаква развитие по отношение на вредните физични фактори в случай, че 

инвестиционното предложение не бъде осъществено.  

3.13. Отпадъци и опасни вещества  

3.13.1. Отпадъци  

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

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

3.13.2. Опасни вещества  

На територията на имотите, предмет на инвестиционното предложение, както и в 

близост, не се извършват дейности, свързани със със съхранение и употреба на опасни 

вещества.  

В района на инвестиционното предложение, 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. 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. 

Изводи за текущото състояние на отпадъците и опасните вещества 

На територията на имотите, предмет на инвестиционното предложение, и в близост, 

не се извършват дейности по съхранение, употреба и третиране на отпадъци и опасни 

вещества.  
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Еволюция/Развитие на отпадъците и опасните вещества в случай, че 

инвестиционното предложение не бъде осъществено: 

Не се очаква промяна по отношение на отпадъците и опасните вещества.  

3.14. Генетично модифицирани организми  

Дейностите по инвестиционното предложение не са свързани с генетично 

модифицирани организми. 

 

4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА 

БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НАСЕЛЕНИЕТО, ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (НАПРИМЕР ФАУНА И ФЛОРА), 

ПОЧВАТА (НАПРИМЕР ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ЕРОЗИЯ, 

УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАПЕЧАТВАНЕ), ВОДИТЕ (НАПРИМЕР 

ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО), 

ВЪЗДУХЪТ, КЛИМАТЪТ (НАПРИМЕР ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ 

ГАЗОВЕ, ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С АДАПТИРАНЕТО), 

МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ, И ЛАНДШАФТЪТ; 

ОПИСАНИЕТО НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА 

ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 ОБХВАЩА ПРЕКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ И 

ВСИЧКИ НЕПРЕКИ, ВТОРИЧНИ, КУМУЛАТИВНИ, ТРАНСГРАНИЧНИ, 

КРАТКОСРОЧНИ, СРЕДНОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ, ПОСТОЯННИ И 

ВРЕМЕННИ, ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И В НЕГО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД 

ЦЕЛИТЕ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО СА ОТ 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

4.1. Климат  

От направения в предходните точки анализ на инвестиционното предложение може 

да се направи заключение, че в резултат на неговата реализация не могат да настъпят 

изменения в този компонент или промени в локалните климатични условия, които са 

характерни за района на реализация на инвестиционното предложение.  

Обобщени изводи за въздействието:  

Експлоатацията на балнеологичния център не е свързана с въздействие върху 

климата в района предвиден за реализация на инвестиционното предложение. Емисиите на 

парникови газове, които биха се образували от автомобилите на ползвателите на обекта ще 

бъдат в изключително малки количества. 
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Като допълнителен източник на топлоенергия и електроенергия за балнеологичния 

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

с монтирана нискоемисионна (Low Nox) горелка с топлинна мощност 1600 kW и ко-

генерационен модул с топлинна мощност 550 kW. Използването на природен газ е 

предвидено в допълнение на използването на геотермална енергия, термопомпи и 

климатици за отопление и електроенергия от съществуващите мрежи на „ЧЕЗ“ АД и 

фотоволтаичните панели ( 0.5-1 MW/h), монтирани върху сенниците в паркинг зоната.   

Газовият котел е предвиден да работи средно 350 часа годишно, при средно 

натоварване 40% от максималната топлинна мощности няма да работи постоянно.  

Емисиите на парникови газове от съоръженията на природен газ ще са краткотрайни 

и в незначителни количества. 

4.2. Атмосферен въздух  

Строителство 

Изграждането на балнеологичния център ще се осъществява при стриктно спазване 

на нормативните изисквания по опазване на околната среда, в частност по отношение на 

опазване на чистотата на въздуха. 

Отчитайки спецификата и обема на строителните дейности, необходимите 

строителни и транспортни средства, по отношение на замърсяването на атмосферния 

въздух се очаква краткотрайно и временно увеличаване на емисиите, основно на прахови 

частици във въздуха, ограничено в границите на строителната площадка по време на 

строителните дейности. 

При изпълнение на земно-изкопните работи и свързаните с тях товаро-разтоварни 

дейности, възможността за запрашаване на въздуха зависи много от специфичните 

метеорологични фактори (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата и 

други) в момента на изпълнение на работите, като образуването на много неблагоприятни 

метеорологични условия, които да доведат до запрашаване на по-далечно разстояние, извън 

площадката на инвестиционното предложение е много малко вероятно, а работата на обекта 

при такива условия може да бъде прекратена под контрола на техническия ръководител до 

нормализиране на условията. 

Емисиите на други замърсители от строителната техника, характерни за работата на 

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

изпускат в атмосферния въздух при пускането на тежкотоварната и строителна техника и 

при студен двигател, както и при работа на двигателя на празен ход. Тези режими на работа 

на техниката ще се сведат до минимум на площадката по време на строителството, за което 

отговорност ще носи техническия ръководител.  

По време на строителните дейности запрашаване е възможно да се образува при 

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

допълнителни дейности. 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 инвестиционното предложение. 

Емисиите от строителните дейности могат да се определят по вид като 

неорганизирани емисии на прахови частици с различен размер, определени общо като общ 

суспендиран прах от работата на строителната техника и извършваните дейности. 
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Точна количествена оценка на емисиите от строителството може да се направи само 

ако се знае точния брой и вид на строителните машини, продължителността на тяхната 

работа в часове, количествени характеристики на изкопните работи, обем на 

транспортираните строителни материали, дължина на транспортните пътища на 

строителната площадка и други, както и ако се предвидят с точност метеорологичните 

условия в периода на извършване на строителните дейности- температура на въздуха, 

влажност, скорост и посока на вятъра, стратификация на атмосферата и други. 

Такива точни данни не могат да се използват, поради което количественото 

определяне на разпрашаването от строителните дейности може да се извърши 

приблизително единствено като обща оценка.  

В литературата могат да бъдат намерени различни данни от проучвания за 

изчисляването на емисии от подобен тип дейности. 

В този случай е подходящо да се използват проучванията на Американската агенция 

по околна среда, публикувани в специализираната база данни с емисионни фактори за 

различни дейности “(AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. Research Triangle 

Park, North Carolina: Heavy Construction Operations. U.S. Environmental Protection 

Agency Office of Air Quality Planning and Standards, Compilation of Air Pollutant Emission 

Factors, October 1998.”. По данни от посочения документ за строителни дейности е 

приложим емисионен фактор от 2.69 Mg ФПЧ10 месечно за един хектар от територията на 

строителната площадка. Съгласно указанията на Американската агенция по околна среда 

този емисионен фактор може да се използва за приблизителна обща консервативна оценка 

на емисиите на общ прах (вкл. ФПЧ10) по време на целия строителен период и не следва да 

се прилага за оценка на моментните емисии с последваща оценка на разсейването. Този 

емисионен фактор има комплексен характер и включва емисиите от всички строителни 

дейности, в това число и емисиите от транспортните средства и строителната техника в 

района на строителната площадка, изкопни работи и други. Получен е на базата на 30 

работни дни в месеца и 12 часов работен ден.  

Под строителна площадка се разбира общата площ на строителната площадка, в това 

число строителните обекти и заобикалящите ги спомагателни площи.  

Прахът от строителните дейности при нормални условия се отлага на няколко метра 

от площадката. По-дребните фракции, включително тези с респираторен размер (под 10 

микрона), обикновено се разнасят от въздушните течения и се разсейват в атмосферата. 

Замърсяването от работата на двигателите с вътрешно горене на строителните машини и 

превозни средства може да се приеме за незначително.  

От запрашаване от извършваните строителни дейности в периода на изграждане на 

обектите в обхвата на инвестиционното предложение, включващи изкопни работи, 

разтоварване и претоварване на насипните материали, дейности на строителна техника, 

както и други строителни дейности на площадката, с използване на горната методика е 

направена приблизителна оценка на очакваните емисии на ФПЧ10.  

Оценката е направена при допускането, че интензивните дейности водещи до 

емисиите на прахови частици, свързани с изкопни дейности за изземване на земни маси за 

поставяне на основите на обекта и товаро-разтоварните дейности във връзка с 

транспортирането на дребни насипни строителни материали, реално ще засегнат около 20% 

от площта на имотите. 
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Описаните най-интензивно запрашаващи строителни дейности ще се извършват в  

рамките на не повече от 90 дни. 

При горните допускания, с използването на методиката на Американската агенция 

по околна среда (EPA) “(AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. Research Triangle 

Park, North Carolina: Heavy Construction Operations. U.S. Environmental Protection 

Agency Office of Air Quality Planning and Standards, Compilation of Air Pollutant Emission 

Factors, October 1998.” може да се изчисли, че за територия на площадката на 

инвестиционното предложение от общо 76405  m2, получена от двата включени поземлени 

имота, при строителството на обекта ще се образуват до 4.58 т. ФПЧ10. 

Експлоатация 

Експолатацията на балнеологичния център не предполага изграждането на значими 

източници на емисии в атмосферния въздух и няма да доведе до замърсяване на 

атмосферния въздух в района.  

Емисиите на замърсители в атмосферния въздух от транспортните средства на 

ползвателите на обекта ще бъдат в незначителни количества. 

Като допълнителен източник на топлоенергия и електроенергия за балнеологичния 

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

с монтирана нискоемисионна (Low Nox) горелка с топлинна мощност 1600 kW и ко-

генерационен модул с топлинна мощност 550 kW. Използването на природен газ е 

предвидено в допълнение на използването на геотермална енергия, термопомпи и 

климатици за отопление и електроенергия от съществуващите мрежи на „ЧЕЗ“ АД и 

фотоволтаичните панели ( 0.5-1 MW/h), монтирани върху сенниците в паркинг зоната.   

Газовият котел е предвиден да работи средно 350 часа годишно, при средно 

натоварване 40% от максималната топлинна мощности няма да работи постоянно.  

Независимо от това, предвид топлинната мощност на горелката от над 1 MW, 

инсталацията се класифицира като средна горивна инсталация, в съответствие с 

действащото законодателство и приетата през 2019 г. Наредба за ограничаване на емисиите 

на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации.  

Ко-генерационният модул с топлинна мощнот от 550 kW се предвижда да работи 

8000 часа годишно, при 100% натоварване. 

. Емисиите на замърсители в атмосферния въздух от съоръженията на природен газ 

ще са основно под формата на азотни оксиди, като се очаква те да са краткотрайни и в 

незначителни количества, значително под нормите за допустими емисии. 

Нормата за допустими емисии за азотни оксиди за нова инсталация с номинална 

топлинна мощност между 1 и 5 MW, при използване на природен газ, каквато ще е 

настоящата инсталацияе определена на 100 mg/m3 в съответствие с Част 2, Таблица 1 от 

Приложение № 1 на Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, 

изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. 

За оценка на влиянието на работата на двете съоръжения, изгарящи природен газ- 

газов котел с нискоемисионна горелка и ко-генерационен модул, върху качеството на 

атмосферния въздух в района на реализация на инвестиционното предложение е извършено 

дисперсионно моделиране, показващо разсейването на емисиите на азотни оксиди от 

средната горивна инсталация, с топлинна мощност над 1 MW и получените максимални 

средночасова и средногодишна концентрации на азотни оксиди. 
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Дисперсионното моделиране е извършено с използването на модела на EPA за 

комплексни източници ISC-Aermod, във версията BREEZE AERMOD PRO PLUS на Trinity 

Consultants. 

За целите на изчисленията са използвани консервативни стойности за концентрации 

на азотни оксиди в отпадъчните газове от инсталацията, съответстващи на нормата за 

допустими емисии от 100 mg/m3. 

Параметрите на изпускане на отпадъчните газове в атмосферния въздух, в 

съответствие с представените по-горе в доклада технически данни за съоръженията са 

следните: 

Ко-генерационен модул: 

 Височина на изпускащото устройство- 6 м; 

 Диаметър на изпускащото устройство- 800 мм; 

 Разход на природен газ- 109 m3/h; 

 Дебит на отпадъчните газове- 6500 m3/h; 

 Температура на отпадъчните газове- 120 ºC; 

 

Газов котел с монтирана нискоемисионна горелка: 

 Височина на изпускащото устройство- 6 м; 

 Диаметър на изпускащото устройство- 350 мм; 

 Разход на природен газ- 180 m3/h; 

 Дебит на отпадъчните газове- 6500 m3/h; 

 Температура на отпадъчните газове- 150 ºC. 

Резултатите от извършеното дисперсионно моделиране за получените максимална 

средночасова и средногодишна концентрация на азотни оксиди в атмосферния въздух са 

представени на следващите фигури. 

Съгласно Приложение № 1 към чл.3 от Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. са определени 

следните норми за концентрациите на азотен диоксид в атмосферния въздух, с които следва 

да се направи сравнение на стойностите от дисперсионното моделиране на разсейването на 

емисиите от инсталацията: 

 средночасова норма (СЧН) от 200 µg/m3, която не може да бъде превишавана повече 

от 18 пъти в рамките на една календарна година; 

 средногодишна норма от 40 µg/m3. 
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Фигура 4.1-1 Разпределение на максималните средночасови концентрации 

Максималната средночасова концентрация на азотен диоксид за изследваната 

територия е получена в размер на 0.0534 µg/m3 (визуализирана като 5.34Е-02 µg/m3).  

Тази максимална стойност на концентрацията, получена за един час, в резултат на 

работата на двете описани съоръженията за изгаряне на природен газ, е изключително 

ниска, при сравнение с нормата за средночасова концентрация на азотен диоксид от 200 

µg/m3, която е допустимо да се превишава до 18 пъти в рамките на една календарна година 

съгласно действащото законодателство. 

Получената максимална стойност потвърждава липсата на реално въздействие на 

горивната инсталация върху качеството на въздуха в района. 

На показаната фигура стойностите намаляват съответно от най-високите в зелен цвят 

(над 0.03 µg/m3), през жълт (над 0.02 µg/m3)  до най-ниските в бял цвят (над 0.01 µg/m3) в 

съответствие с легендата. 

 

На следващата фигура е показано и разпределението на средногодишните 

концентрации за изследваната територия. 

 



Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 

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

 

111 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

 

Фигура 4.1-2 Разпределение на средногодишните концентрации 

Най-високата стойност на средногодишната концентрация е получена в размер на 

0.00288 µg/m3 (визуализирана като 2.88Е-03 µg/m3). 

На показаната фигура стойностите намаляват съответно от най-високите в зелен цвят 

(над 0.003 µg/m3), през жълт (над 0.002 µg/m3)  до най-ниските в бял цвят (над 0.001 µg/m3) 

в съответствие с легендата. 

Получената максимална стойност за изследваната територия е изключително ниска, 

при сравнение с нормата за средногодишна концентрация на азотен диоксид от 40 µg/m3 

съгласно действащото законодателство и потвърждава липсата на реално въздействие на 

горивната инсталация върху качеството на въздуха в района. 

Оценка на замърсяването на атмосферния въздух в района на реализация на 

инвестиционното предложение 

На базата на оценката на съществуващите източници на замърсяване за цялата 

територия в района на инвестиционното предложение, чрез моделиране с използването на 

модела на EPA за комплексни източници ISC-Aermod, във версията BREEZE AERMOD 

PRO PLUS на Trinity Consultants е направена цялостна прогнозната оценка на качеството на 

атмосферния въздух за района на инвестиционното предложение- с. Равно поле за 

основният замърсител като цяло на атмосферния въздух- праховите частици, определени 

като ФПЧ10,    

Дисперсионното моделиране е извършено с цел да се определи влиянието на 

съществуващите източници на емисии, както и цялостното състояние на качеството на 

атмосферния въздух в района по отношение на замърсяването с прахови частици, 

определени като ФПЧ10. 

Основна роля при извършване на моделирането на замърсяването с ФПЧ10 е 

отредена на метеорологичните данни. Метеорологичният файл, съответстващ на 
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представените метеорологични данни, цели да се отчетат данните за метеорологичните 

параметри в района за всеки час и ден от изследвания период. Данните включени във файла 

са направление и сила на вятъра, температура на въздуха, височина на слоя на смесване (за 

извънградски и градски район), категория на устойчивост на атмосферата и други. Тези 

параметри отразяват устойчивостта на атмосферата в шест степенна скала (a,b,c,d,e,f) и се 

изчисляват по корелационни съотношения в зависимост от силата на вятъра и 

интензивността на слънчевото греене.  

След въвеждането на горните данни се въвеждат последователно и данните за 

източниците на емисии и замърсяването от тях, както са изчислени по-горе.  

Принципната последователност на изчисленията е следната: 

1) Изчисляват се приземните концентрации на замърсителите, предизвикани от 

първия източник, по време на работата му през първия час, като тази процедура се 

повтаря за всеки следващ източник. 

2) Повтарят се същите изчисленията за следващите часове от дадения времеви 

период, като се получават данни за окончателните приземни концентрации за всяка точка 

от изследваната територия и за всеки час от периода. 

3) На базата на получените едночасови концентрации се изчисляват най-високи 

стойности за средночасова, средноденонощна, средномесечна, средногодишна и други 

концентрации. 

Крайните резултати от моделирането са представени на долните фигури директно 

върху карта на района във вид на концентрации в µg/m3. 

За да се извърши дисперсионното моделиране е необходимо да се изчислят емисиите 

от основните сектори, които представляват източници на емисии в атмосферния въздух в 

района на инвестиционното предложение- битово отопление, транспорт, промишленост и 

други. 

Промишленост 

На територията на община Елин Пелин няма действащи големи промишлени 

източници на замърсяване на атмосферния въздух. Строг контрол върху дейността на 

промишлените предприятия се осъществява от РИОСВ- София. 

Битово отопление 

Съоръженията, използващи природен газ в рамките на площадката на 

инвестиционното предложение ще са газов котел за отопление, с монтирана 

нискоемисионна горелка както, и ко-генерационен модул, но тяхната експлоатация няма да 

е свързана със замърсяване на въздуха с ФПЧ10. .  

Оценката на общите емисии на ФПЧ10 от битовото отопление като цяло за района на 

с. Равно поле е направена на базата на наличните данни на Националния статистически 

институт за разхода на горива и други енергоизточници за 100 домакинства. Тъй като не 

съществува стройна система за отчитане на общинско ниво в страната предложеният 

подход е единствено възможният. 

Поради невъзможността всички комини на домашни печки и камини да се 

дефинират като самостоятелни точкови източници, за целите на моделирането е прието те 

да се групират и да се представят като площни източници.  

За да се оценят годишните емисии на вредни вещества от битовото отопление на 

населените места е необходимо да се разполага с точни данни по отношение на годишния 
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разход на горива по видове (дърва, въглища, брикети, нафта, газ и т.н.). С такава точна 

информация не разполага нито една община в България, тъй като няма изградена единна 

система за инвентаризация на горивата, ползвани от населението за отопление и други 

битови нужди. В тази светлина най-достоверна информация може да се получи от 

официалните бюлетини на НСИ и Международната енергийна агенция, които отразяват 

средногодишното потребление на горива и енергия.  

За изчисляването на емисиите от битово отопление се използват балансови методи с 

използването на емисионни фактори. Източници на емисионни фактори обикновено са 

методиките на: МОСВ, Европейската агенция по околна среда и Агенцията по околна среда 

на САЩ. 

Населението на с. Равно поле по данни на НСИ към 31.12.2019 г. е 1445 жители. 

 

Таблица 4.1-1 Разпределение на видовете горива за отопление по домакинства 

Общо, 

брой 

жители 

Общо, брой 

домакинства 

Брой 

домакинства 

с ТЕЦ 

Брой 

домакинства 

с газ 

Брой 

домакинства с 

отопление с 

електроенергия 

Брой 

домакинства на 

твърди горива 

1445 656 - 30 188 438 

 

Таблица 4.1-2 Подход за изчисляване на емисиите на ФПЧ10 от твърди горива 

Показател дърва въглища ТЕЦ газ електро Общо 

 

Разпределение 53% 13% - 5% 29% 100% 

необходима енергия 

за отопление на  

1 домакинство,  

квтч за год 

10 000 10 000   6 500  

количество топливо 

t/г/дом 

3.5 3     

емисионен ф-р, kg /t 15 7     

емисия кг/г  

на домакинство 

52.5 21     

среднопретеглена 

емисия, кг/г на 

домакинство 

27.8 2.7    30.5 

Резултатите от горната таблица се основават на следните допускания и данни: 

- разпределението на начина отопление е направено на база на данни от НЕК и НСИ; 

- Представената приблизителната консумация на 1 домакинство за отопление е 

изчислена, като  е взето предвид, че отоплението на твърдо гориво води до топлинни 
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загуби, които определят ефективност от 54 до 68% 

http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s10.pdf; 

- количеството дърва и въглища, съответстващо на показаните консумации е 

изчислено с използване на данни за приблизителната топлотворна способност на 

въпросните енергоносители; 

- емисионните фактори са взети от документи на Агенцията за околна среда на САЩ: 

- http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s10.pdf Emission factors, Residential 

Wood Stoves; 

- Агенция за околна среда на САЩ, 

http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s01.pdf Emission factors, Bituminous 

And Subbituminous Coal Combustion.  

- на предпоследния ред е емисията на ФПЧ10, която би се получила при отоплението 

на едно семейство - при използване на дърва едно домакинство емитира 52.5 kg/год 

ФПЧ10, а при въглища 21; 

- в последната колона е изчислена среднопретеглената стойност за едно домакинство 

без централно отопление, като са взети предвид процентното разпределение от и 

изчислената емисия за различните горива - около 30.5 кг на година. 

Съответно годишното количество на емисиите на ФПЧ10 за с. Равно поле от 

изгарянето на твърди горива за отопление от всички домакинства е 13 359 кг. 

Транспорт 

Транспортът има дял в замърсяването на въздуха с прах, азотни оксиди, въглероден 

оксид, въглероден диоксид и в по-малка степен ФПЧ10.  

По отношение на запрашаемостта и съдържанието на фини прахови частици във 

въздуха съществено допринасят износените улични настилки, които увеличават уноса, 

недостатъчното прилагане на комунални дейности и недостига на средства за развитие на 

модерно и ефективно комунално стопанство. 

Не се очаква осезаемо въздействие върху качеството на въздуха от движението с 

автомобили от и до балнеологичния център, а емисиите от МПС на ползвателите на обекта 

ще са в незначителни количества. 

По съществено влияние върху качеството на въздуха оказва движението на МПС по 

големите и натоварени пътни отсечки в района на с. Равно поле. 

Трябва да се отчете, че като цяло емисиите от транспортните средства зависят много 

от типа на превозните средства, които се използват (съотношението леки 

коли/тежкотоварни и автобуси), вида на изполваното гориво (бензин, дизел, газ), 

интензивността на трафика и състоянието на пътната мрежа. Емисиите се изхвърлят 

неравномерно, както в рамките на денонощието, така и през дните от седмицата и сезоните, 

но събирането на точна и надеждна информация е изключително трудно и до момента няма 

практика да се извършва. По тази причина решаващо влияние имат изчислените 

максимални емисии за един час за съответната пътна отсечка или улица в рамките на 

денонощието. Най-високите нива може да се предполага, че са вечер в интервала 16-20 ч., 

а най-ниските съответно през нощта в интервала 0-6 ч. 

Въз основа на редица описани по-долу допускания за входни данни за изчисляване 

на емисиите, които са направени поради липсата на точна информация за броя на 

http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s10.pdf
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s10.pdf
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s01.pdf
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автомобилите, които преминават по дадена отсечка в района предвиден за реализация на 

инвестиционното предложение, са изчислени общите емисии на ФПЧ10 за района. 

Освен движението на автомобили в с. Равно поле, сравнително близко се намират 

две натоварени пътни отсечки- автомагистрала „Тракия“ (А1) и републикански път (I-6), 

известен и като Подбалкански път, които освен в непосредствена близост до пътното 

платно могат да окажат въздействие върху качеството на въздуха и на по-далечно 

разстояние и по тази причина следва да бъдат включени в оценката на емисиите. 

Изчислението на емисиите може да се раздели на две части. Първото изчисление 

обхваща движението на автомобилите по двете големи и натоварени линейни отсечки- A1 

и I-6, за които са налични реални данни от преброяване на трафика от АПИ и по тези данни 

може да се направи сравнително по-точна оценка на емисиите, а второто изчисление 

обхваща общите емисии от транспортните средства, които се движат конкретно в района за 

реализация на инвестиционното предложение- с. Равно поле, за които не са налични данни 

за трафика и по тази причина следва да се използват експертни допускания за броя на 

движещите се автомобили средно за едно денонощие. 

За двете изчисления е необходимо към изчислените емисии от двигателите на 

автомобилите с използването на емисионни фактори от актуална методика, да се добавят и 

емисиите от вторичен унос от пътната настилка, от гумите и спирачките на автомобилите, 

изчислени по същата методика, като по отношение на запрашеността на пътищата и 

повишеното съдържание на фини прахови частици във въздуха съществено допринасят 

износените улични настилки, които увеличават уноса, недостатъчното прилагане на 

комунални дейности и недостига на средства за развитие на модерно и ефективно 

комунално стопанство. 

За изчислението на емисиите от изгорелите газове, както и за изчислението на 

емисиите от триене на гуми, спирачки и пътен унос е използвана актуалнатата методика 

(издание 2019 г.) на Европейската Агенция по Околна Среда, разработена по Европейската 

Програма за мониторинг и оценка към Конвенцията за трансграничното замърсяване на 

атмосферния въздух на далечни разстояния. 

Общите емисии, които са изчислени за движението на автомобили в района на 

инвестиционното предложение и движението по двете натоварени пътни отсечки в близост 

до района са представени в следващите таблици.  

Таблица 4.1-3 Годишни емисии от движението на транспортните средства по двете 

най-големи отсечки в района 

Път Дължина на 

изследваната 

отсечка, м 

Оценени  

автомобили  

средно за 

24ч 

Изчислени 

емисии от 

двигатели, 

кг/г 

Изчислени 

емисии от 

унос, 

кг/г 

Общи 

изчислени 

емисии, 

кг/г 

Автомагистрала 

„Тракия“- А1 
3 000 56 040 334.4 151.0 485.4 

Подбалкански 

път- I-6 
3 000 2 794 157.4 75.3 232.7 
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Таблица 4.1-4 Оценени годишни емисии от движението на транспортните средства в 

района на с. Равно поле 

Изследвана 

територия 

Площ на 

изследваната 

територия, 

км2 

Оценени 

автомобили 

средно за 

24ч* 

Изчислени 

емисии от 

двигатели, 

кг/г 

Изчислени 

емисии 

от унос, 

кг/г 

Общи 

изчислени 

емисии, 

кг/г 

с. Равно поле 0.8 10 000 147.7 89.9 237.6 

*- стойността представлява експертно допускане, поради липсата на данни от 

преброяване на трафика 

Таблица 4.1-5 Общи годишни емисии от транспорт 

Вид източник Изчислени 

емисии от 

двигатели, кг/г 

Изчислени 

емисии от 

унос, кг/г 

Общи 

изчислени 

емисии, кг/г 

Движение по Атомагистрала 

„Тракия“ и Подбалкански път 
491.8 226.3 718.1 

Движение в района на  

с. Равно поле 
147.7 89.9 237.6 

Общо: 639.5 316.2 955.7 

 

Резултати от дисперсионното моделиране 

Резултатите за получените максимални средноденонощни концентрации са 

представени на следващата фигура: 

 

Фигура 4.1-3 Разпределение на максималните средноденонощни концентрации 
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Максималната средноденонощна концентрация на ФПЧ10 за изследваната територия 

е получена за точка, която се намира на територията на с. Равно поле и е точно 23 µg/m3 

(2.30Е+01).  

На показаната фигура стойностите намаляват от най-високите в кафяв цвят (над 22 

µg/m3), през жълт (над 20 µg/m3)  и зелен (над 18 µg/m3), към светло син цвят (16 µg/m3) в 

съответствие с легендата. 

Максималната средноденонощна концентрация може да се сравни с действащите 

норми. 

Съгласно Приложение 1 към чл.3 от Наредба №12 от 15 юли 2010 г., Таблица 2, за 

ФПЧ10 са определени следващите норми:  

- средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (СДН) – 50 µg/m3 (която 

не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна 

година);  

- средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве – 40 µg/m3. 

 

Получената максимална средноденонощна концентрация в размер на 23 µg/m3 е 

значително по-ниска в сравнение с нормата за средноденонощна концентрация от 50 µg/m3. 

Последното гарантира спазването на средноденонощната норма от 50 µg/m3 през 

цялата календарна година, което означава че няма да има нито едно превишение на 

средноденонощната норма, при разрешени 35 бр., съгласно цитираната Наредба.  

Максималната стойност на средноденонощната концентрация от 23 µg/m3 показва и 

пълното съответствие с нормата за средногодишна концентрация, която е 40 µg/m3. 

Точните стойности на средногодишните концентрации, получени като резултат от 

дисперсионното моделиране и разпределението им за изследваната територия са 

представени на следващата фигура.  

 

 

Фигура 4.1-4 Разпределение на средногодишните концентрации 
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Най-високата стойност на средногодишната концентрация е 17.2 µg/m3 (1.72Е+01), 

което е далеч под нормата от 40 µg/m3 съгласно действащото законодателство и 

потвърждава цялостното добро качество на атмосферния въздух в района, което беше 

онагледено с фигурата за разпределението на най-високите средноденонощни 

концентрации. 

Закриване и рекултивация 

В резултат на дейностите по закриване и рекултивация не могат да настъпят 

изменения в климата или промени в локалните климатични условия в района. 

При закриване и рекултивация не се очаква да има организирани източници на 

емисии в атмосферния въздух. Замърсяването на въздуха ще се свързва с работата на 

тежкотоварната техника, както това е валидно за периода на строителството. 

Обобщени изводи за въздействието:  

В заключение може да се определи, че влиянието на емисиите в атмосферния въздух, 

основно на прахови частици, характерни най-вече за зимния сезон, ще бъде изцяло в 

рамките на изискванията на действащото законодателство. 

Качеството на въздуха в района на инвестиционното предложение може да бъде 

определено като добро. 

Обичайните стойности на концентрациите на ФПЧ10 са близки до фоновите, т.е. на 

практика липсва осезаемо замърсяване на въздуха в района, което ще се запази така и след 

реализацията на инвестиционното предложение, предвид липсата на източници на емисии 

в атмосферния въздух от обектите, които ще бъдат въведени в експлоатация. 

Качеството на атмосферния въздух ще продължи да се определя най-вече от 

изгарянето на твърди горива за битово отопление през зимата и използването на 

транспортните средства в района. 

Експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до 

неблагоприятно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. 

4.3. Води  

4.3.1. Повърхностни води  

ПУРБ 2016-2021г. определя повърхностно водно тяло (ВТ): BG1IS600R1016 - Р. 

Стари Искър от вливане на р. Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при 

Световрачане като силно модифицирано, с не добър екологичен потенциал и  добро  

химично  състояние. За  запазване и подобряване на състоянието им, планът предвижда 

редица мерки. 

За постигане на планираните екологични цели в ПУРБ 2016 - 2021 г. са заложени 

програми от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и 

дифузни източници на замърсяване). 

Точкови източници на замърсяване на повърхностните води са:  

- Зауствания  на отпадъчни  води  с  преобладаващ  битов  характер от: 

Канализационни  системи;  Канализационни  мрежи и локални пречиствателни 

станции за битовиотпадъчни води (ЛПСОВ);  

- Зауствания от промишлени отпадъчни води от Инсталации с изпускане и 

пренос на замърсител; Градски или промишлени площадки за депониране на 

отпадъци; Зауствания на обекти за отглеждане на аквакултури.  
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За  определяне  на дифузния  натиск върху  повърхностните  водни  тела  от  особено 

значение  е ползването  на  земята във  водосборната  площ  на ПВТ. Дифузни източници на 

замърсяванена повърхностните води са:  

- Земеделиет ои  съпъстващите  го  дейности  във  водосборната  площ  на  ПВТ 

използвана  земеделска  площ   

- Животновъдство като дейност се свързва с потенциален риск от замърсяване 

с биоразградими органични  вещества, което може да натовари водите с 

биогенниелементи (азот и фосфор) и да повлияе неблагоприятно стойностите 

на показателя БПК5.  

- Добивът на подземни богатства във водосборната площ на ПВТ е потенциален 

дифузен източник на замърсяване на повърхностните води с неразтворени 

вещества, нефтопродукти  и  метали.   

- Ерозията се разглежда като потенциален дифузен източник на замърсяване със 

суспендирани  вещества,  биогенни  вещества  (азот  и  фосфор),  торове  и  

приоритетни вещества от пестициди. 

При реализация на ИП не се предвижда зауствания от промишлени/производствени 

отпадъчни води в повърхностните водни обекти, не се предвижда каквато и да е земеделска 

дейност или животновъдство, както и добив на подземни богатства. 

При оформяне на терена ще се изпълни голямо изкуствено езеро с площ от 4800 m2, 

което ще има както градински дизайн, така и за технически цели. Поради естеството на 

инвестиционното предложение и технологията при използването на минерална вода в 

басейните се предвижда контролирано изпускане на употребената минерална вода в 

резултат на опресняването и с постъпване на ново количество минерална вода. 

Поддържането на химичния и микробиологичния състав на водата в басейните е съгласно 

изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка. Пътят 

на минералната вода използвана в басейните ще преминава през системата за отопление и 

охлаждане след което ще се изпуска в изкуствено декоративно езеро създадено в имот 

61248.14.2, от което гравитачно ще се оттича в река „Лесновска”. Количеството на тези води 

ще бъде около 8 940.00m3 месечно. 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. 

Дъждовните води от паркинг зоната ще преминават през каломаслоуловител от клас 

1. Постъпвайки във филтъра малките петролни капки се сливат и превръщайки се в големи 

изплуват на повърхността. Натрупаните нефтопродукти се отстраняват лесно. Водата 

излиза от системата без наличие на кал и нефтопродукти. 

Дъждовните води от паркинг зоната след преминаване през каломаслоуловителя и 

отпадъчните битово - фекални води след пречистване се предвижда да бъдат зауствани в р. 

Лесновска, като ще бъдат с обща проектната точка на заустване е с географски координати 

42°40'7.37"N 23°32'6.16"E. 

В резултат на реализация на инвестиционното предложение, може да се очаква 

въздействие върху повърхностните води единствено при заустване на пречистените такива 

от ЛПСОВ. 
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Дейностите по заустването на отпадъчни води в р. Лесновска 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. 

Чл. 3. (1) Индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за ползване на 

водни обекти за заустване на отпадъчни води не могат да бъдат по-малко строги от 

емисионните норми от горецитирана наредба. 

Предлаганият за обезпечаване на пречистването на отпадните води тип 

пречиствателни станции пречистват водата до следните параметри: 

- БПК5 = 25 мг/л, 

- НВ = 60 мг/л, 

- ХПК = 125 мг/л, 

Приемникът р. Лесновска попада в нечувствителна зона, което означава, че няма да 

се постигат необходимите снижения на параметрите азот и фосфор. 

За това ще бъдат спазени изискванията към отпадъчните води след пречиствателни 

станции по чл.11 и чл.12  от Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за 

допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани 

във водни обекти, които са следните:  

Таблица 4.3.1-1: Концентрация на показатели, преди заустването им в приемника 

Показател Концентрация Сравнителен метод за  измерване 

1 2 3 

Биохимична по-

требност от кис-

лород (БПК5 ) при 

20
0
 С без нитрифи-

кация 

25 mg/dm
3 

O2  
Хомогенизирана, нефилтрувана и 

неотдекантирана проба. Определяне на 

разтворения кислород преди и след 5 

денонощия инкубация при   20
0-С

1
0

С на 

тъмно. Добавка на ни-трификационен 

инхибитор. 

Химично потребен 

кислород (ХПК) 
125 mg/dm

3
 О2  

Хомогенизирана, нефилтрувана и 

неотдекантирана проба. Окисляемост с 

калиев бихромат. 

Общо съдържание 

на неразтворени 

вещества 

35 mg/dm
3 

35 mg/dm
3 

 по чл.11, ал.2 

При над 10 000 е.ж. 

 

60 mg/dm
3

 по чл.11, ал.2 

при 2 000 – 10 000 е.ж. 

Филтруване на представителна про-ба през 

мембранен филтър (0, 45 m). Изсушаване 

при 105
0 

С и претегляне. 

Центрофугиране на представителна проба 

(най-малко в продължение на 5 минути със 

средно ускорение от        2 800 до 3 200 g), 

изсушаване при 105
0 

С и претегляне 

Общ фосфор 
2 mg/dm

3 
 

при 10 000 – 100 000 е.ж. 

1 mg/dm
3 

при над 100 000 е.ж. 

Молекулна абсорбционна спек-

трофотометрия 

Общ азот
1
 15 mg/dm

3
  

при 10 000 - 100 000 е.ж. 

10 mg/dm
3

 при над 100 000 

е.ж. 

Молекулна абсорбционна спек-

трофотометрия 

1Общ азот означава сумата от общия азот по Келдал (органичен и амонячен азот), нитратен азот и нитритен азот. 
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Степента на пречистване на ЛПСОВ напълно отговаря на изискванията на 

горецитираната наредба. 

При реализация на предвидените в инвестиционното предложение дейности, следва 

да не се допуска замърсването на речните легла със строителни материали и ГСМ от 

строителната техника и в частност Лесновска река, с която имотите, предмет на ИП - ПИ 

61248.14.2 и ПИ 61248.1.136, граничат на запад. Основна потенциална опасност за 

замърсяване на повърхностните води по време на строителство съществува от използването 

на неизправна строителна техника, от която могат да се отделят горивосмазочни материали, 

извършването на ремонти. За да бъде изпълнена мярката, следва битовите отпадъци да се 

депонират в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци. 

Негативно въздействие може да се реализира и при неспазване на условията и 

предписаните мерки в Разрешителните за ползване на водни обекти. Такива могат да бъдат 

например – изхвърляне на земни маси в коритото на водния обект, изсичане на растителност 

в размери надвишаващи допустимите, нерегламентирани корекции на реката и други 

аналогични. 

Аналогично на дадената препоръка по-горе следва заложените изисквания в 

Разрешителните за ползване на воден обект да се спазват и по време на експлоатацията на 

обекта и главно по отношение поддържане на нормалното и безопасно движение на 

повърхностните води в периоди на пълноводие, поддържането на индивидуалните 

емисионни ограничения при заустване на отпадъчни води в повърхностни води съгласно 

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и 

опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. 

В района на инвестиционното предложение не функционират водоснабдителни 

системи за питейно - битово водоснабдяване на населението от повърхностни води. 

Реализацията на ИП не предполага неблагоприятно въздействие върху екологичното и 

химичното състояние на  повърхностните водни тела. 

За предвидените в ИП дейности по изграждане на довеждащи тръбопроводи, сгради, 

паркинг, езеро, трафопост и ЛПСОВ няма предвидени забрани, ограничения или 

ограничения при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 към чл. 10. ал. 1 на 

Наредба №3/16.10.2000г. 

Като цяло по време на експлоатация дъждовните от паркинг зоната след 

преминаване през каломаслоуловителя и отпадъчните битово - фекални води след 

пречистване се предвижда да бъдат зауствани в р. Лесновска. Няма да има въздействие, при 

опазване на повърхностните води от замърсители. 

4.3.2. Подземни води  

ПУРБ 2016-2021г. определя подземни водни тела в обхвата на ИП като тела в добро 

количествено състояние и лошо химично състояние. За запазване на състоянието 

За запазване и подобряване на състоянието им планът предвижда редица мерки. 

Приложимите към ИП мерки са свързани с водоснабдяването на обекта и пречистване на 

отпадъчните води. В ПУРБ са заложени и други мерки, неотносими към настоящото ИП, 

които ако бъдат допуснати, могат да доведат до непряко отвеждане на замърсител в 

подземните води, в т.ч. минералните води, тените водозточници и пректни пояси - II и III. 

При условие, че бъдат спазени предвидените в ИП дейности, мерките, определени в 

ПУРБ и правилното третиране на отпадъчните води, реализацията на инвестиционното 
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предложение, няма да окажат въздействие върху количественото и химичното състояние на 

горепосочените подземни водни тела. 

Строителството ще се осъществява без пряк контакт с подземните води, на малка 

дълбочина и със строителни машини и съоръжения, които няма пряка или непряка връзка с 

пътя на отвеждането на отпадъчните води. По време на строителството при изграждане на 

конструкциите на обекта, ако все пак бъде осъществен контакт с подземните води, то 

строителството ще се изпълни по реда на Закона за устройство на територията, при спазване 

на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ. 

Инвестиционното предложение не предвижда пряко и/или непряко отвеждане на 

замърсители в подземни води съгл. Чл. 118а, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗВ. 

В района на инвестиционното предложение не функционират водоснабдителни 

системи за питейно - битово водоснабдяване на населението от подземни води. 

Реализацията на ИП не предполага неблагоприятно въздействие върху количеството и 

качеството на подземните водни. Поради това реализацията ИП няма как да засегне 

санитарно-охранителната зона на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на 

населението. 

Въпреки разположението на площадката на ИП в проектните пояси II и III пояс на 

СОЗ на находищата на минерална вода, за предвидените в ИП дейности по 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. 

По време на строителството и експлоатацията не се предвижда вкарване на 

пречистени и непречистени води в подземни хоризонти и изпускане на непречистени 

отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 

Като цяло строителните работи, които се предвиждат да бъдат подземни, ще се 

разположат над нивото на подземните води и няма да окажат никакво влияние върху 

състоянието на подземното водно тяло.  

Няма да има въздействие, при опазване на подземните води от замърсители. 

Продължителността на въздействие е за периода на експлоатацията.  

При ненадвишаване на разрешените средноденонощен и годишен воден обем за 

водозвемане, съгласно Разрешително за водовземане от подземни води, което предстои за 

бъде издадено по реда на  чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 

2010 г.), няма да има количествено въздействие върху находище на минерална вода 

„Казичене - Равно поле“. 

Обобщени изводи за въздействието:  

Обобщавайки въздействието на инвестиционното предложение върху водите може 

да се констатира, че не се очаква негативно въздействие върху тяхното количествено и 

качествено състояние, не се очакват съществени въздействия върху хидроморфологичното 

състояние на повърхностните водни обекти. 

Не се очаква съществено въздействие върху повърхностните водни тела по време на 

строителство на обекта от инвестиционното предложение. 

Необходимо е спазване на условията заложени в разрешителните за водовземане и 

ползване на водни обекти. 
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Така описано ИП може да се счита за съвместимо с предвижданата па ПУРБ за 

повърхностните и подземните водни тела на БДДР, при изпълнение на предвидените в т.7 

на Доклада за ОВОС мерки за избягване, предотвратяване, намаляване на значителни 

неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. 

4.4. Земни недра  

Според техническите решения, в етапа на строителните дейности очакваното 

въздействие върху геоложката среда ще се изрази в незначително механично нарушаване 

на приповърхностния слой на геоложката среда, при изпълнение на вертикалната 

планировка на терена, на горното строене и насипите за фундиране на сградите. Предвид 

незначителната дълбочина на изкопните работи до 4 метра и използването на набивни или 

изливни пилоти на дълбочина 10 м. не може да се предположи възникването на 

неблагоприятни явления като свличания и срутвания. Измененията ще бъдат постоянни, 

необратими по своя характер, но незначителни по площно разпространение и степен. 

Въздействието няма да засегне съседни територии.  

Освен от механичното нарушаване на повърхността, в дълбочина на геоложката 

среда не се очакват никакви въздействия, предвид характера на дейностите, предвидени с 

инвестиционното предложение.  

По време на експлоатацията засягане, в т.ч. косвено замърсяване на земните недра 

също не се очаква.  

Дейностите по закриване и рекултивация са свързани с премахване на обектите и 

възстановяване на първоначалния вид на терена – не са свързани с допълнително 

въздействие върху земните недра. За този етап следва да бъде изготвен отделен план, 

предмет на който е реализирането на подходящо подравняване на терена.  

Обобщени изводи за въздействието:  

Въздействието върху земните недра е незначително, основно в строителната фаза, 

локализирано в обхвата на изкопите за фундаменти на сградите.  

Въздействието не води до активиране на неблагоприятни физикогеоложки процеси, 

нито до промяна на геоложката основа.  

4.5. Почви и земеползване  

Инвестиционното предложение не предвижда процеси, които увреждат почвите, 

като: ерозия; свлачища. вкисляване; засоляване; намаляване на почвеното органично 

вещество. Предвид малката площ на засегнатите почви, средно претeгления бонитетен бал 

на почвите в района няма да претърпи изменение.  

За целите на инвестиционното предложение, за двата имота ще бъде проведена 

процедура по промяна на предназначението им – от земеделска земя в урбанизирана 

територия, с НТП: за обществено обслужване. 

Физическите характеристики на ИП и планираните устройствени показатели са 

подробно описани в т.1.2 на Доклада за ОВОС. 

За реализирането на ИП ще се промени предназначението общо на 76 405 м2 

земеделска земя (общо за двата имота) ПИ с идентификатор 61248.14.2 – VIII категория и 

ПИ 61248.1.136 – IV категория на земята при неполивни условия. 
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При максимално допустимата плътност на застрояване от 40%, ще се застроят общо 

около 30 562 м2.  

В УПИ I136 (с площ на ПИ - 6020 м2) 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.  

Площта за външно озеленяване на УПИ I2 е 18 573 м2 или (26.38% от УПИ I2); 

Останалата част от земята на УПИ I2 (максимално до 51 812 м2) ще бъде трайно нарушена 

и запечатана. (С „понятието запечатване на почвата” се означават процесите на 

покриване повърхността на почвата с непропускливи материали в резултат на развитието 

на градска инфраструктура и строителство. Запечатаните почви са безвъзвратно загубени 

за употреба за селското стопанство, а почвените им функции са силно увредени. И 

възстановяването на почвата почти необратимо. (Този индикатор е част от списъка на 

Европейска агенция по околна среда с основните екологични индикатори (EEA Core set of 

indicators, CSI 014) - „Загуба на земи”).) 

Проектът за строителство ще отговаря напълно на нормативните изисквания 

(процедура за промяна на предназначението на земеделски земи). Предназначението на 

земеделската земя за нуждите на инвестиционното предложение (обща площ от двата 

имота 76 405 m2 ще се промени за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на 

земеделските земи. За реализирането на инвестиционното предложение се разработва и 

процедира ПУП-ПРЗ. 

Строителство 

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. Въздействието върху почвата са с ограничен 

обхват в рамките на строителните петна в имотите, еднократно и окончателно, свързано със 

строителните работи.  

Отнетият хумусен хоризонт ще бъде временно съхранен отделно от останалата земна 

маса в границите на имота, до неговото последващо използване по предназначение - при 

ландшафтното оформление на зелените площи в имота. Съхраняването на отнетия хумус и 

оползотворяването му следва да става при условията на чл. 15, ал. 1 и ал. 2 на Закона за 

почвите и Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. В тази връзка 

типът на почвено увреждане ще има временен характер, тъй като се предвижда 

оползотворяването на годния почвен слой за целите на озеленяването на обекта – мин. 20% 

от общата площ на имота ще бъде озеленена). 

Изкопаните земни маси ще се използват за вертикалната планировка на терена и 

няма да се формират отпадъчни количества от тях. 

Нарушени ще бъдат и почвите в границите на имота в местата, определени за 

временно ползване на строителни материали и техника, и площадките за временно 

депониране на земи и почви. 
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Нарушенията на земите и почвите ще са дълготрайни, а почвените им функции са 

силно увредени., но с локален характер - в рамките на отредения терен. 

По време на строителството за достъп до имота ще се ползват съществуващите 

пътища. Не се очаква засягане и въздействие върху почвената покривка на съседни имоти.  

Замърсяванията на прилежащите земи с отлагания от аерозоли от отработени газове 

и прахови емисии в процеса на строителството ще са незначителни и няма да се отразят 

върху качеството на земите и почвите в района.  

Възможни са и локални замърсявания на почвите с горива и масла при възникнали 

аварии на техниката, която ще се използва през строителния процес. 

Основните въздействия върху почвите в резултат на реализацията на 

инвестиционното предложение ще са свързани с нарушения на почвения профил, с промяна 

на протичащите в почвения субстрат физикохимични, воднофизични и биологични 

процеси.  

След приключване на строителството всички терени заети временно за депа за 

изкопани земни маси и др. ще бъдат възстановени. Ще бъде реализиран поетапно проект за 

ландшафтно оформление с растителност на територията на обекта. 

Експлоатация 

По време на експлоатацията е възможно минимално замърсяване на прилежащите 

почви вследствие на емитираните газове и аерозоли от автомобилния транспорт, които 

могат да попадат директно в прилежащите земи и почви. Локално замърсяване на почвите 

в процеса на експлоатацията може да се получи и в резултат на аварийни разливи на масла, 

бензин, опасни вещества. 

Възможно е замърсяване на почвите с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, 

както и отпадъци в резултат на бъдещи ремонтни дейности по обекта. 

За поддържане на зелените площи ще се ползват услугите на външна фирма по 

озеленяване, което ще гарантира и използването на адекватни продукти за растителна 

защита и минерални торове, при спазване на количествените норми за конкретното 

озеленяване и растителни видове. В тази връзка не се очаква замърсяване и натоварване на 

почвата с такива продукти. 

Не се очаква замърсяване на почвите от отпадните води, формирани на обекта.  

За управлението на генерираните битово-фекални отпадъчни води се предвижда 

монтаж на модулна локална пречиствателна станция за отпадните води.  

Дъждовните води от паркинг зоната ще преминават през каломаслоуловител. 

Дъждовните води от паркингите, след преминаването им през каломаслоуловителя, 

и отпадъчните битово-фекални води след пречистване се предвижда да бъдат зауствани в 

р. Лесновска. 

Поддържането на химичния и микробиологичния състав на водата в басейните е 

съгласно изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка. 

Пътят на минералната вода използвана в басейните ще преминава през системата за 

отопление и охлаждане след което ще се изпуска в изкуствено декоративно езеро създадено 

в имот 61248.14.2, от което гравитачно ще се оттича в река „Лесновска”.. 

Поради специфичния характер на обекта и свързаната с неговото изграждане 

инженерна инфраструктура, особеностите на климатичните фактори, промените които се 



Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 

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

 

126 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

очаква да настъпят, относно почвите са минимални и с локален характер – в рамките на 

имотите. 

Закриване на обекта и рекултивация  

При закриване на обекта е необходимо да се направи рекултивация, в зависимост от 

изискването за какво ще се използва в бъдеще територията.  

Закриването и рекултивацията на обекта са свързани с аналогични въздействия на 

тези по време на строителството, с разликата че ще бъде възстановен изцяло почвения пласт 

на терена. Рекултивацията следва да се изпълни по предварително разработен план за 

закриване и рекултивация.  

В резултат от изпълнението на рекултивация се очаква положителен ефект върху 

почвите в района на имота и бъдещото ползване на територията. 

Обобщени изводи за въздействието:  

Въздействието върху земеползването в района е свързано с отнемане на общо 76405 

m2 земеделска земя (общо за двата имота ПИ с идентификатор 61248.14.2 – VIII категория 

и ПИ 61248.1.136 – IV категория на земята при неполивни условия), която не се ползва по 

предназначение от години. 

Основното негативно въздействие върху почвите е за етапа на извършване на 

строителните дейности - то е пряко и трайно, но с локален характер и ограничено, 

краткотрайно, и частично обратимо – тъй като почвения хумус не се губи, и ще бъде ползван 

по предназначение, не се очаква замърсяване – като цяло е незначително; 

По време на експлоатацията се очаква пренебрежимо ниско по степен отрицателно 

въздействие, в резултат на отлагане на прахови емисии и изгорели газове от транспортните 

средства на посетителите на обекта, локално, дългосрочно. 

4.6. Ландшафт  

Характерно за района в който попадат имотите, предмет на ИП са локалните 

агроландшафти, които в разглежданата територия са представени от два основни подтипа: 

аграрен сеитбооборотен и аграрен ливадно-пасищен. Агроландшафтите, много често 

представляват площи, периодично емитиращи замърсители в околната среда като нитрати, 

хербициди и пр.  

Типът антропогенни ландшафти заема част от района, като е представен и с подтип 

антропогенен комуникационен. Селищните територии и съществуващите пътища, както и 

промишлените ландшафти са с най-висока степен на антропогенна трансформация.  

Имотите, предмет на ИП, се характеризират с локален антропогенен тип, 

извънселищен агроландшафт. В района няма изцяло съхранен първичен/естествен 

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

регулацията на селото. Граничат със съществуващи пътища, прилежащи река Лесновска и 

канал, частни имоти и са със значителна степен на антропогенна трансформация.  

Имотите са извън регулацията на с. Равно поле. 

Границите и съседите на имотите подробно са описани в т.1.1 на Доклада за ОВОС. 

За целите на инвестиционното предложение, за двата имота ще бъде проведена 

процедура по промяна на предназначението им – от земеделска земя в урбанизирана 

територия, с НТП: за обществено обслужване. 
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За реализирането на ИП ще се промени предназначението общо на 76405 m2 

земеделска земя (общо за двата имота). При максимално допустимата плътност на 

застрояване от 40%, ще се застроят общо около 30 562 м2. Площта за външно озеленяване 

на УПИ I2 е 18573 m2 или (26.38% от УПИ I2). Посочените параметри на застрояване са 

максимално разрешените, като при подробното проектиране могат да претърпят промяна в 

посока към намаляване на плътността на застрояване.  

Отделните компоненти на ландшафта и въздействието върху тях са разгледани в 

отделни точки на доклада. 

Всеки ландшафтен район вътре в по-голямата си регионална единица се отличава от 

съседните райони по локалните особености на скалния субстрат, мезорелефа, 

хоризонталната и вертикалната ландшафтна структура. 

В съвременната епоха особено важно от геоекологична гледна точка е отчитане 

влиянието на антропогенния фактор. Максимално засегнати от човека природни 

геокомпоненти на територията са животинския свят, растителността, почвите и водите. 

Промени в структурата и функционирането на локалните ландшафтите в известна 

степен ще настъпи по време на самото строителство и експлоатация.  

В резултат на дейностите по реализирането на ИП ще са налице две основни 

нарушения в локалния ландшафт: 

- Структурни промени в локалния ландшафт - Цялата зона, характеризираща се с 

ландшафт на селскостопанските земи (антропогенизиран ландшафт с условно екологическо 

равновесие;) ще се превърне в урбанизирана територия (ландшафти - с антропогенни 

изменения и балансирани компоненти).  

Предвидено е ландшафтно оформяне с растителност на всички свободни от 

застрояване площи (Позел.мин. 20%). Предвидената растителност трябва да е характерна 

за района и да е съобразена с климатичните и почвени изисквания на отделния вид. 

Видовете трябва да са издържливи на засушаване, а в проекта трябва да се предвиди 

поддържане на тревните площи и поливането на растителността. 

След приключване на строителните работи, новоизградените сгради и 

инфраструктурни обекти, както и ландшафтното оформяне на терена ще представляват 

нова структурна единица в локалния ландшафт. 

- Визуални – свързани са с ново възприемане на структурните елементи на 

ландшафта в процеса на строителство, експлоатация и евентуално бъдещо закриване и 

рекултивиране на терена.  

Въздействията се определят като физически, визуални, локални и среднотрайни за 

периода на експлоатация. 

Осъществяването на предвиденото ИП ще предизвика промяна в съществуващата 

пейзажност и визуалност.  

Строителството и експлоатацията на обекта няма да промени основния тип 

ландшафт (Основният тип ландшафт е съгласно „Класификационната система на 

ландшафтите в България”), няма да предизвика съществени изменения във вътрешната 

структура и функционирането на ландшафтите, които да предизвикат допълнителни 

нарушения в екологичното равновесие. 

Промени ще има в локалния тип ландшафт – от антропогенен, извънселищен 

агроландшафт, ще се превърне в антропогенен, урбанизиран тип ландшафт. 
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Обектът се намира в район с добри природно-климатични условия, със сравнително 

съхранен екологичен потенциал. Конфигурацията на терена, естествените природни 

дадености, близостта до реката, ветровият режим, предвидените сравнително ниска 

плътност на застрояване (до 40%), предвидените открити водни площи и озеленяване с 

местни видове дървета и храсти създават изключителни възможности за естествено 

вписване в ландшафта без да засилват антропогенното му натоварване. 

Условно предполагаемото въздействието на замърсителите върху ландшафта 

може да се раздели на три фази: 

Строителството  

От използването на строителна механизация за извършване на строителните 

дейности (шум, вредни емисии), ще бъде нарушена и визуалността. Предвидено е да се 

извършат определени видове работа - изкопи и насипи, свързани с депониране на почви,  

хумусна пръст, строителни материали, създаване на машинен парк - строителна техника, 

евентуално фургон за работниците и др.  

В процеса на строителството въздействието ще се изразява с: 

- промени в съществуващите дадености,  

- унищожаване на тревна растителност 

- дискомфорт от присъствие и работа на машинния парк, 

- визуална промяна от временни депа за земи и почви и др. което ще има отражение 

върху общото състояние на локалния ландшафта.  

Времето през което ще има въздействие е кратко, ограничено – докато трае 

строителството, и в зависимост от конкретните климатични условия.  

Експлоатация 

Макар и локално ще има промяна на протичащите в почвения субстрат 

физикохимични, воднофизични и биологични процеси; частично влошаване на почвената 

структура; не на последно място естетически изменения. 

Въздействието върху ландшафта ще бъде свързано с трайна промяна във 

визуалността, което ще бъде нов структурен елемент в локалния ландшафт. 

Евентуално натрупване на отрицателно въздействие по време на експлоатацията е 

свързано с незначителни емисии във въздуха (аерозоли от отработени газове и прахови 

емисии) и шум от автомобилния транспорт, които не са постоянни, локални са и са 

обратими. 

Неблагоприятното въздействие върху ландшафта в резултат от експлоатацията на 

обекта не се очаква. Естетическото въздействие е относително и зависи от критериите на 

отделния индивид за което предвиденото озеленяване, външни водни площи и атракции ще 

благоприятстват за естественото вписване на обекта в околния ландшафт. 

Визуалното въздействие от промяната на вида на ландшафта може да бъде смекчено 

от изборът на съвременен инженерно – архитектурен вид на сградите и реализирането на 

подходящо ландшафтно оформяне на свободните пространства в рамките на УПИ. 

Архитектурните структури ще се открояват на фона на околния ландшафт, ще 

възпроизвеждат и засилват урбанизираната среда. Предвидено е ландшафтно оформяне на 

всички свободни от застрояване площи в рамките на отредения терен (минимум 20% от 

общата площ на имота). Използваните растителни видове трябва да са характерни за района 

на обекта, да отговарят на почвените и климатични изисквания на отделния вид, да понасят 
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добре засушаване. В проекта за ландшафтно оформяне трябва да се предвиди начина на 

поливане на зелените площи и растителността, както и поддържането и. Всичко това ще 

доведе до подобряване на оптическото възприемане, насочване на погледа към определени 

акценти и създаване на опорни точки на съзерцание и комфорт.  

Функционирането на обекта няма да предизвика съществени изменения във 

вътрешната структура и функционирането на ландшафтите, които да предизвикат 

допълнителни нарушения в екологичното равновесие. 

Потенциал за самовъстановяване на ландшафтите по отношение на механичното 

нарушаване на геоложката основа (биокосния субстрат) практически не съществува. 

Механичното нарушаване на биокосния субстрат засяга главно външната структура на 

ландшафтите и в частност релефа.  

Потенциал за самоочистване по отношение на емитираните от автомобилите 

замърсители (без нефтопродукти) е достатъчно голям, за да не се допусне по широкото им 

разпространение в литосферата.  

Новият обект ще предизвика промяна в съществуващата пейзажност и визуалност. 

Въздействието ще бъде постоянно и относително за всеки отделен индивид.  

Инженерно и архитектурно добре изграден и добре поддържан комплекс ще 

гарантира и намаляване на миграцията на замърсителите в ландшафта. 

Закриване на обекта и рекултивация  

При закриване на обекта, е необходимо да се направи рекултивация, съобразена с 

предвиденото бъдещо ползване на територията. В резултат от изпълнението на 

рекултивация като цяло се очаква положителен ефект върху локалния ландшафт. С 

рекултивацията на нарушените терени съществува възможност за приобщаване на 

рекултивираната площ към околния ландшафт, възпрепятстване възникването на 

ерозионни процеси и замърсяване на на подземни води и почви.  

Обобщени изводи за въздействието:  

Въздействието върху ландшафта по време на строителството е пряко, визуално в 

локалния ландшафт; изразява се в допълнително натоварване на територията с урбанизиран 

тип ландшафт; като значимост въздействието е незначително, тъй като се ограничава чрез 

предвиденото озеленяване на имота, в т.ч. с дървесни видове; 

Въздействието по време на експлоатацията върху локалния ландшафт няма да 

промени основния тип ландшафт, няма да предизвика съществени изменения във 

вътрешната структура и функционирането на ландшафтите, които да предизвикат 

нарушения в екологичното равновесие. Оценява се като незначително, дългосрочно, 

непряко.  

4.7. Защитени зони и територии  

Реализирането на инвестиционното предложение поради обхвата на въздействията 

от дейностите свързани със строителството и експлоатацията на бъдещия балнеологичен 

център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с 

минерална вода които ще бъдат в границите на предвидения за реализирането на 

инвестиционното предложение терен не засяга най-близките защитени територии в района. 

Всички дейности и въздействия ще бъдат в границите му им без да бъдат в противоречие с 

режима на опазването им.  
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 Най-близката защитена територия по смисъла на Защитена местност „Блатата- с. 

Долни Богров”, обявена със заповед № 1065/24.11.1993г на МОСВ с площ 14,8 ха в 

землището на с. Долни Богров, община Столична отстои на около 6км от предвидения за 

реализирането на ИП терен, на разстояние значително по-голямо от обхвата на 

въздействията по време на строителството и експлоатацията на предвидените сгради и 

съоръжения.  

Най-близката защитена зона, обявена по реда на ЗБР е BG0002004 „Долни Богров-

Казичене“ по Директивата за опазване на дивите птици. Източната ѝ граница отстои на над 

700 m западно от двата имота и е отделена от тях посредством застроените дворове, 

влизащи в състава на с. Равно поле. 

Обобщени изводи за въздействието:  

Увреждане на предмета на опазване в най-близката защитена местност е възможно 

само от преки въздействия непосредствено на територията ѝ или непосредствено до нея 

поради което може да се твърди, че последици от реализирането на инвестиционното 

предложение върху най-близките защитени територии, обявени по реда на ЗЗТ не се 

очакват, поради малкия обхват на въздействията от дейностите в предвидения за 

изграждане балнеологичен комплекс, както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията му.  

Поради отдалечеността на предвидения за реализирането на ИП терен от ключовите 

елементи, значими за опазването на включените в заповедта за обявяването на BG 0002004 

„Долни Богров-Казичене” птици последици върху тях не се очакват. Всички въздействия от 

реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат, в границите на собствеността и 

не се предвиждат други дейности свързани с реализирането му водещи до промени в 

числеността и състава на обитаващите я птици. Реализирането му не е свързано с 

нарушения на заповедта с която е обявена. 

4.8. Биологично разнообразие  

4.8.1. Растителност  

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 61248.1.136 с площ 6 020 

m2, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване (НТП): 

неизползвана нива (угар, орница) и ПИ № 61248.14.2 е с площ 70 385 m2, с трайно 

предназначение на територията: земеделска и НТП: ливада.  

При предхождащите изготвянето на Доклада за ОВОС наблюдения бе установено че 

съществуващата растителност в 61248.1.136 изцяло е премахната, а в ПИ № 61248.14.2 в 

по-голямата му част. Дървесна растителност е налична само покрай границите на двата 

имота и в съседни на тях. В преминаващия покрай двата имота участък от р. Лесновска 

растителността също е премахната след последното ѝ почистване и андигиране.  

Обобщени изводи за въздействието:  

С реализирането на ИП ще бъде отстранена част от запазилата се растителност в ПИ 

№ 61248.14.2, а в останалата му част и в ПИ № 61248.1.136 появилата се след първите 

дъждове или след прибирането на реколтата растителност.  

Трайно и в дългосрочен период ще бъде премахната растителността в площите, 

които ще бъдат застроени със сгради, съоръжения, басейни и паркинги, в частта предвидена 

за озеленяване подменена. Няма да бъде унищожавана дървесна растителност. 
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Ще бъдат засегнати предимно вторично формирали се растителни съобщества, в 

които преобладаващи са широкоразпространени видове, рудерали и плевели, ръжеподобна 

овсига (Bromus secalinus), наведена овсига (Bromus tectorum), сбита овсига (Bromus 

scoparius), ветрушка (Apera spica-venti), горски вейник (Calamagrostis arundinacea), 

приземен вейник (Calamagrostis epigeios), разпростряна власатка (Festuca airoides), 

ресничестата бисерка (Melica ciliata), пасищен райграс (Lolium perenne), грапав тениатерум 

(Taeniatherum caput-medusae), зелена кощрява (Setaria viridis), ефемерна люцерна (Medicago 

lupulina), полска детелина (Trifolum arvense), нахутово секирче (Lathyrus cicera), обикновен 

звездан (Lotus corniculatus), обикновена паламида (Cirsium arvense), обикновен мак 

(Papaver rhoeas), обикновено глухарче (Taraxacum officinale), обикновена поветица 

(Convolvulus arvensis), див морков (Daucus carota), жиловлек (Plantago major, P. lanceolata, 

P. Subulata), бял равнец (Achilea millefolium), синя жлъчка (Cichorium inthybus), кукувиче 

грозде (Muscari racemosum), киселец (Rumex acetosa) и др.  

Няма да бъдат засегнати находища на растителни видове, а земеделските земи се 

ползват съгласно Закона за ползването и стопанисването на земеделските земи, съгласно 

желанията на собственика, без наложени ограничения за разораването им.   

Поради относително малката, спрямо общата площ на селскостопанските земи, в 

община Елин Пелин без да се засягат находища на растения с висок природозащитен статус 

въздействията могат да бъдат класифицирани като незначителни. 

4.8.2. Животински свят  

Поради откритостта на терена и разположението му в съседство с населено място 

(80м от най-близката сграда) и обработваеми земи продължителния период в който 

съседните земите са били обработвани, същият представлява местообитание само за 

определен брой влечуги и дребни бозайници, а присъствието на по-големи грабливи птици 

има по-скоро случаен характер, поради липсата на условия за гнездене и трайно обитаване. 

По време на предшестващите строителството изкопни работи трайно ще бъдат унищожени 

местообитанията на укриващите се в подземни убежища дребни бозайници. Тъй като 

предвидените за реализирането на ИП участъци са в съседство със земеделски земи в по-

голямата си част обработвани и населено място територията не е от значение за 

поддържането на висока численост на обитаващите местността дребни бозайници. Същите 

са видове с кратък жизнен цикъл и големи възпроизводствени възможности (до 2400 

индивида за година от двойка обикновена полевка) и загубата на местообитание поради 

застрояване няма да окаже съществено влияние върху числеността им в района на ИП.  

Обобщени изводи за въздействието:  

Очакваните последици от строителството и по време на експлоатацията на бъдещия 

балнеоложки комплекс ще се сведат до незначителни въздействия по отношение на широко 

разпространени животински видове, някои от които са и ловни обекти, които не са предмет 

на опазване от българското природозащитно законодателство или мерките за опазването се 

свеждат до регулаторни мерки по отношение на числеността им изразяващи се до забрани 

за отстрелване и безпокойство по време на размножителния период и начини на ловуване 

определени в закона за лова. По често срещащите се птици на терена в който ще се 

реализира ИП гнездят в ивиците дървесна растителност покрай пътищата, на територията 

на с. Равно поле, в горски местообитания с храсталаци и дървесна растителност. Съставът 
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и числеността на обитаващите земеделските земи в съседство с предвидения за 

реализирането на ИП терени ще се определя от сеитбооборота и прилаганите земеделски 

практики. 

Последствия за бозайниците. Близостта до урбанизирани територии, и липсата на 

подходяща дървесна и храстова растителност позволяваща укриването на едри бозайници 

изключва появата на такива в района на инвестиционното предложение. Тази част от 

Софийското поле е гъсто населена и преминаване на по-едри диви животни е възможно по 

изключение  през зимата, когато поради снегонавяване или лоши метеорологични условия 

човешкото присъствие в района е минимално и единични екземпляри от по-едри бозайници 

случайно могат да се окажат в тази част от землището на с. Равно поле. Малката вероятност 

за директна среща на хора с по-едри диви бозайници свежда последиците от реализирането 

на инвестиционното предложение до незначителни въздействията върху едрите бозайници. 

Средните бозайници като язовец(Meles meles), черен пор (Mustela putorius), 

европейски див заек (Lepus europaeus), лисица (Vulpes vulpes) през деня се укриват в храсти 

или подземни убежища и само нощем пресичат територията в която ще се реализира ИП. 

Някои от тях навлизат през нощта и в малки селища поради което ще продължат да се 

срещат в района и след реализирането на ИП. 

За района няма установени постоянни миграционни коридори на диви животни, 

които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение. На юг от с. Равно поле 

преминава автомагистрала Тракия, която е естествена преграда за придвижване на едрата 

бозайна фауна в посока север юг. Територията е обременена от предизвиканата в миналото 

урбанизация поради което предвиденият за реализирането на ИП терен не от значение за 

животинските видове, които са предмет на опазване съгласно българското природозащитно 

законодателство. Поради малката плътност на средната и дребна бозайна фауна, 

напусналите района бозайници ще намерят подходящи условия в съседни местообитания. 

Дребните бозайници полевки, земеровки мишки, къртици и др. ще се изместят в 

близки до ПИ № 61248.14.2 и ПИ № 61248.1.136 площи, като се очаква най-гъсто заселени 

(брой отвори на подземни убежища) да останат бреговете на преминаващия в съседство 

участък на р. Лесновска. Тъй като подземните им убежища са с много изходи и подземни 

коридори по време на изкопните дейности изтеглянето им в прилежащи на строителните 

площадки територии ще бъде без загиване на индивиди. Някои от видовете, чиито подземни 

убежища ще бъдат унищожени ще се заселят в зелените площи след приключване на 

строително монтажните дейности. За някои от тях, предимно укриващи се в подземни 

убежища и активни през нощта реализирането на ИП по време на експлоатацията ще бъде 

с благоприятни последици, вследствие на генерирането от пребиваващите в сградите на 

хранителни отпадъци. Замяната на вида на растителността в част от площите в който е 

започнала сукцесията поради недоизпасване, липсата на коситба и прекомерното 

натрупване на оборски тор с такава с относително постоянен състав в площите които ще се 

отредят за озеленяване ще позволи трайното заселване в озеленените на обитаващи 

подземни убежища дребни бозайници, включително и на видове обитаващи 

необработваемите земеделски земи. 

В случая последиците върху населяващите ПИ № 61248.14.2 и ПИ № 61248.1.136 и 

прилежащите им територии представители на бозайната фауна и местообитанията им ще 

бъдат незначителни, без да бъде предизвикана осезаема промяна на числеността им в тази 

част от землището на с. Равно поле.  
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Прилепи: Строителството на терена не застрашава местообитанията им защото 

присъствието им има временен характер. Подходящото озеленяване благоприятства 

екологичния им статус и може положително да влияе върху маршрутите им на търсене на 

храна, а подпокривните пространства на сградите да служат като места за почивка през деня 

и хабернация през зимния сезон. Територията ще продължи да бъде облитана от срещащите 

се в Софийското поле, включително и гр. София 15 вида прилепи. 

 Местообитанията с които е свързан жизненият цикъл на прилепите се разделят 

функционално на следните типове от гледна точка на съвременната консервационна 

биология: 

 убежища (roosts) – местообитания в които прилепите прекарват периодите на 

покой (почивка през деня и нощта, зимен сън) и в които се осъществяват 

размножението, отглеждането на малки и копулацията; 

 хранителни (ловни местообитания) (foraging habitats) -местообитания в които 

ловуват; 

 летателни пътища (flayways)-местообитания по които прилепите преминават 

по пътя от убежището до ловната територия (commuting flyways/flypaths) и 

или по пътя от едно убежище към друго по време на сезонните миграции 

(migratory flyways). 

 По отношение на убежищата видовете прилепи в България са разделени на две 

големи групи (по Иванова 2005):  

 Пещеролюбиви: облигатно пещеролюбиви -целогодишно обитават само 

подземни убежища и факултативно пещеролюбиви -размножават се 

основно в подземни убежища, но могат да се размножават и в други убежища 

(най-често различен тип постройки) 

 Не-пещеролюбиви: характерно е, че един вид използва различен тип 

убежища през различните сезони: скални- през лятото обитават цепки в 

скалите, данни за зимуването им почти липсват Често и синантропни; горски 

през лятото обитават хралупи или различни части на стари дървета; зимуват 

най-често в подземни убежища; синантропни- през лятото обитават различен 

тип постройки, зимуват най-често в подземни убежища.  

Най-близките подземни убежища са разположени на разстояние по-голямо от 10км 

и преки въздействия върху пещерната фауна по време на хабернация, размножение и 

почивка през деня не се очакват. Реализирането на инвестиционното предложение не е 

свързано с разрушаването на стари постройки използвани като летни убежища за 

синантропните видове и сечи на стари гори, местообитания на горските видове широкоух 

прилеп (Barbastella barbastellus), бехщайнов нощник (Myotis bechsteinii). 

По отношение на ловните местообитания (foraging habitats) на защитените в района 

на ИП видове прилепи, включени в приложенията на ЗБР предпочитани ловни 

местообитания за всички видове са открити водоеми (вкл бавно течащи реки), крайречна 

дървесна растителност, покрайнини на гори, самите гори и за синантропните видове 

синантропни структури -паркове и градини. Задължително за дадена територия да бъде 

обитавана от прилепи е наличието на достатъчно големи открити водоеми от които 

прилепите летейки да пият вода. 
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 Реализирането на ИП не е свързано с пресушаване на водоеми над повърхността на 

които се събират значителни количества насекоми. Обитаващите територията на Република 

България прилепи се хранят с насекоми във въздушния слой които ловят през нощта 

летейки предимно над открити пространства. При изкопните работи ще бъде премахната 

растителността и почвения слой, което по никакъв начин няма да предотврати наличието 

на насекоми във въздушния слой или да затрудни летенето на представителите на 

прилепите. Насекоми и прилепи се срещат както над нивите след разораването им, така и 

между сгради и населени места поради което може да се твърди, че с реализирането на ИП 

ловните местообитания на прилепите ще се запазят. Всички представители на прилепите 

(Chiroptera) срещащи се на територията на страната са нощни животни, които летят в 

приземния въздушен слой, поради което са изключени всякакви въздействия, препятстващи 

улавянето на насекоми от прилепите във въздушния слой. За разлика от другите бозайници, 

които ловуват движейки се по земната повърхност премахването на почвения слой и 

растителността не водят до увреждане на ловните местообитания на прилепите, които 

ловуват в приземния въздушен слой.  

 По тези причини може да се твърди, че очакваните последици върху прилепите от 

реализирането на инвестиционното предложение ще се изразят чрез незначителни 

въздействия върху тях. 

Птици:  

В района от птиците се срещат предимно, обитатели на откритите площи, 

необработваемите земеделски земи, обработваемите земи, малки населени места и 

прилежащите им терени, пояса на широколистните гори до 500м надморска височина и 

някои други видове, които се срещат само по време на миграция. 

При предвидените параметри на застрояване не се очакват съществени промени в 

състава на орнитофауната. 

Непосредствено в предвидения за реализирането на ИП терен грабливите и 

водоплаващите птици могат да бъдат видяни само в полет, като територията ще продължи 

да бъде облитана от обикновения мишелов (Buteo buteo), белоопашатия мишелов (Buteo 

rufinus), малкия ястреб (Accipiter nisus), керкенеза (Falco tinnunculus) и големия ястреб 

(Accipiter gentilis), грабливи птици, които се наблюдават и в населени места, включително 

и гнездене на някои от тях, като керкенеза (Falco tinnunculus). От водолюбивите видове ще 

продължат да се среща белият щъркел, който гнезди на територията на с. Равно поле и 

ползва за търсене на храна и почивка по време на пролетната миграция мезофилните ливади 

и земеделските земи югоизточо от селото. Поради близостта на населено място и 

пресичането ѝ от голям брой говеда при извеждането им на паша и прибирането има на 

значителен брой говеда на предвидената за реализирането на ИП територията условията за 

гнездене и трайно обитаване на видове с наземен начин на живот, като обикновена яребица 

(Perdix perdix), пъдпъдък (Coturnix coturnix), полска чучулига (Alauda arvensis), качулата 

чучулига (Galerida cristata), ливаден дърдавец (Crex crex) и полска бъбрица (Anthus 

campestris) са неблагоприятни. По-скоро присъствието им в него е случайно, подобно 

регистрираното от нас наблюдение през 2014г на обикновена яребица (Perdix perdix) на 

двора на складовата база на Лидъл която е построена в с. Равно поле. Последиците от 

реализирането на ИП ще се сведат до незначителни въздействия по отношение на широко 

разпространени видове птици, обитаващи откритите площи край населените места, а 
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местообитанията на видовете включени само в Приложение 3 на ЗБР, които подлежат на 

опазване съгласно Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) чрез защитени територии, обявени 

по реда на Закона за защитените територии. Очакванията са за запазване на състава на 

прелитащите птици, като основно ще бъдат видове като домашно врабче (Passer 

domesticus), полско врабче (Passer montanus), сврака (Pica pica), Видове като червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), сива овесарка (Milaria calandra), градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), жълта овесарка (Emberiza citronella), качулата чучулига (Galerida cristata), 

полска чучулига (Alauda arvensis), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), сива врана (Corvus 

corax), гарван гробар (Corvus corax), щиглец (Carduelis carduelis), зеленика (Carduelis 

chloris), конопарче (Acanthis cannabina) селската лястовица (Hirundo rustica), градска 

лястовица (Delichon urbicum), свраката (Pica pica), полското врабче (Passer montanus), бяла 

стърчиопашака (Motacilla alba) и домашни гълъби (Columba livia domestica) ще продължат 

да се срещат на територията и след реализирането на ИП в предвидените градоустройствени 

показатели.  

Гнездещите в крайпътните ивици и покрай р. Лесновска дървета голями синигер 

(Parus major), син синигер (Parus caeruleus), лъскавоглав синигер (Parus palustris), 

дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus), горска чучулига (Lululla arborea), поен дрозд 

(Turdus philomelos) горска зидарка (Sitta europaea), авлига (Oriolus oriolus) и сойка (Garrulus 

glandarius) ще запазят обитанията си и ще продължат да гнездят, тъй като местообитанията 

им ще останат незасегнати от реализирането на ИП.  

Последствията от реализирането на ИП ще бъдат благоприятни за видовете които 

гнездят по сгради, подпокривни пространства и ниши селска лястовица (Hirundo rustica), 

градска лястовица (Delichon urbica), домашно врабче (Passer domesticus), полско врабче 

(Passer montanus) както и такива, които гнездят и си търсят храната в зелени площи, 

паркове, градини, лозя и трайни насаждения. Предвиденото озеленяване и засаждане на 

дървета е предпоставка за намиране на удобни за гнездeне места и допълнителна храна. 

Реализирането на инвестиционното предложение ще се сведе до незначителни въздействия 

по отношение на широко разпространени видове птици, които не са обект на опазване и 

местообитанията на които не подлежат на опазване от ЗБР. Реализирането на ИП ще бъде 

особено благоприятно за селската лястовица (Hirundo rustica), домашното врабче (Passer 

domestica) и други видове, които гнездят по покриви, подпокривни пространства и 

парковата растителност.  

Таблица 4.8.2-1: Оценка на очакваните въздействия върху птиците 

№ Вид на въздействието Количествена оценка  

(от 0 до 5) 

1 Намаляване площта на местообитанията 0 

2 Изместване на местообитания 1 

3 Смъртност на индивиди 0 

4 Безпокойство в места на гнездене 1 

5 Промяна на числеността на обитаващите района 

видове 

0 

6 Промяна на състава на съществуващата 

орнитофауна 

0 

С реализирането на ИП числеността и съставът на орнитофауната в района ще 

останат непроменени поради което негативни последици върху обитаващите района птици 

не се очакват.  
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Като се има предвид, че загубата на местообитания ще бъде по-малка от 1% от 

включените в Софийско поле местообитания на срещащите се в района птици, а 

смъртност не се очаква последствията върху птиците от реализирането на 

инвестиционното предложение може да бъдат характеризирани като незначителни 

въздействия (0 по предложената 5 бална скала от 0 до 4) 

Влечуги: (Reptilia) Характерът на територията и предпочитаните от видовете 

местообитания определя наличието на местообитания и представители от: 

Сем. Гущери (Lacertidae) 

Зелен гущер (Lacerta viridis), Директива 92/43; 

Стенен гущер (Podarcis muralis) 

Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) 

Ливаден гущер (Lacerta agilis) 

Сем. Слепоци (Anguidae) 

Слепок (Angus fragilis), Приложение 3 на ЗБР; 

Сем. Смокови (Colubridae) 

Смок мишкар (Zamenis longissimus) син. (Elaphe longisima), Приложение 3 на ЗБР, 

Директива 92/43; 

Медянка (Coronella austriaca) 

Сива водна змия (Natrix tessellata) 

Жълтоухата водна змия (Natrix natrix). 

Поради напредналата урбанизация навлизане на представители на змиите 

непосредствено в строителните площадки ще бъде епизодично. Сивата водна змия (Natrix 

tessellata) и жълтоухата водна змия (Natrix natrix) които се срещат в р. Лесновска и 

зблатените места на запад от с. Равно поле рядко се отдалечават на по-големи разстояния 

от тях и навлизане на отделни индивиди от двата вида водни змии в предвидения за 

реализирането на ИП терен е малко вероятно. 

 В Софийското поле могат да бъдат открити само случайно попаднали и донесени от 

човека сухоземни костенурки (Testudo hermanni, T. gracea), без да са налични устойчиви 

размножаващи се популации.  

Водоемите със застояли или слабо проточни води се обитават от обикновена блатна 

костенурка (Emys orbicularis), но като се има предвид, че най-близките с установени в тях 

костенурки са отдалечени на няколко километра от предвидената за реализирането на ИП 

територия, попадането на отделни индивиди в предвидения за реализирането на ИП терен 

о по естествен път е изключено.  

С реализирането на ИП се очаква нарушаване на местообитания на някои от видове 

влечуги, предимно представители на гущерите и отнемане на част от трофичната им база. 

Въздействията ще са преки, но с възможности за краткосрочно възстановяване на 

местообитанията на повечето от видовете в съседни територии. Въздействието върху 

популациите на видовете ще бъде минимално и няма да засегне значително техните 

хабитати без нарушаване на структурата на местните популации.  

 Навлизане на представителите на змиите непосредствено в предвидения за 

реализирането на ИП терен е малко вероятно поради напредналата урбанизация на района. 

Най-вероятно поради малката плътност на змиите същите ще се придържат до храстови и 
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тревни местообитания в които шума и въздействията от дейностите в кариерата ще бъдат 

недоловими. 

Последиците върху представителите на змиите могат да бъдат сведени до 

незначителни въздействия при наличие на превантивна разяснителна дейност за 

предотвратяване на убиването им при срещи с човека. 

В случай на реализиране на инвестиционното предложение през есенно-зимния 

период въздействие върху змиите не се очаква.  

От гущерите видовете, проявяващи търпимост към човешкото присъствие и 

нормално срещащи се в обсега на жилищните сгради ще продължат да се срещат в района.  

Земноводни: 

Предвидената за реализирането на инвестиционното предложение територия е 

отделена чрез дига от най-близкия воден обект поради което видовото разнообразие на 

представители от този клас е ограничено. Възможно е навлизане на отделни индивиди от 

представителите на краставите жаби, зелената крастава жаба (Pseudepidalea viridis) и 

голяма (кафява) крастава жаба (Bufo bufo), които се означават на по-големи разстояния от 

водните обекти в които се извършват размножаването и метаморфозата. 

С реализирането на ИП не се предвижда изграждане на нова транспортна 

инфраструктура, през влажни зони, пресичане на мочурливи места, които са от значение за 

размножителния и ларвения стадий на земноводните, като промените засягат ограничена 

територия, земеделски земи, която не е от значение за благоприятното състояние на 

срещащите се в района земноводни.  

Реализирането на ИП не е свързано с промени на хидроложкия режим на водни 

обекти, водоползване и заустване на непречистени промишлени или битовофекални води и 

по тези причини ще бъде без негативни въздействия върху представителите на 

земноводните.  

Заустването на битовофекалните води ще се извършва само след постигане на 

допустимите концентрации на разтворените в тях вещества, позволяващи заустването им 

без риск за обитаващите водоприемниците организми. Оросяването на зелените площи и 

създаването на устойчива тревна покривка ще бъде благоприятно за укриване на видовете 

жаби, които значително се отдалечават от водните басейни след ларвения стадий зелената 

крастава жаба (Pseudepidalea viridis) и голяма (кафява) крастава жаба (Bufo bufo).  

Реализирането на ИП не води до намаляване на размера водоеми със стоящи или 

бавно течащи води и промени в числеността и състава на обитаващите района земноводни 

поради което последиците от реализирането му ще се изразят чрез незначителни 

въздействия върху представителите на земноводните.  

Потенциално засегнатите видове, са широко разпространени, с големи 

възпроизводствени възможности, като числеността им ще се запази, без да са 

застрашени от изчезване. 

 

 Клас Риби (Pisces) 

Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с пресушаването или 

замърсяването на воден обект, така че целият клас риби не е застрашен от реализирането 

му. За ихтиофауната в района от значение са само изкуствените водоеми край селата 

Челопечене и Долни Богров, които са извън обхавата на въздействията от инвестиционното 

предложение. Не се предвижда заустване на непречистени битовофекални води в р. 
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Лесновска или нарушения на хидроложкия ѝ режим, които да доведат до пресъхване и 

замърсяване им. Съставът на ихтиофауната в р. Лесновска и останалите разположени в 

Софийското поле водни тела ще се запази непроменен. 

Последиците от реализирането на инвестиционното предложение ще се 

изразява чрез незначителни въздействия върху представителите на целия клас риби. 

Безгръбначна фауна: По време на строителството въздействията ще бъдат сведени 

до незначителни като ще бъдат засегнати широкоразпространени видове, вредители по 

селскостопанските култури и видове които не са обект на опазване съобразно българското 

природозащитно законодателство и международни конвенции. 

Поради слаборазвитата нервна система при безгръбначните същите са слабо 

чувствителни към шумови въздействия и човешко присъствие, но повечето от тях са силно 

чувствителни към промените в характеристиките на местообитанията им.  

Тези промени са свързани със следните въздействия: култивация (Превръщането на 

необработваемите земи в обработваеми, косене, сечи, използване на пестициди, наторяване, 

отстраняване на мъртви и загиващи дървета, изгаряне, колекционерство, замърсяване, 

замърсяване на води, замърсяване на въздуха, пресъхване, пожар. прегради за нормалното 

функциониране на местообитанията, създаване на прегради – изкопи, отводнителни и 

укрепителни съоръжения, пътища, които фрагментират местообитания и популации; 

прекъсват или унищожават важни екотони и прекъсват достъпа до ключови местообитания; 

затрудняват или напълно прекъсват генетичния и ценотичния обмен между тях и водят до 

влошаване на тяхното природозащитно състояние и прякото им унищожаване. 

Особено уязвими са видовете, чийто жизнен цикъл преминава през ларвен стадий, за 

който е необходима жизнена среда различна от тази на имагото и най-често, когато ларвния 

стадий преминава във водна среда.  

Последствията от реализирането на ИП върху безгръбначната фауна ще бъдат 

свързани с пряко унищожаване на обитаващите приземния и почвен слой безгръбначни по 

време на изкопните работи и строителните дейности. Ще се засегнат предимно бавно 

подвижни форми, ларви на насекоми и представителите на обитаващите повърхностния 

почвен слой червеи, които са с висок възпроизводствен потенциал, без дейността да се 

отрази на числеността на популациите им.  

Не се предвиждат дейности в най-близкото водно тяло - р. Лесновска 

представляваща местообитание голям брой водни безгръбначни, ларви на водни кончета, 

еднодневки и други насекоми при което развитието на ларвната фаза се извършва във водна 

среда и липсата на заустване на замърсени води в нея последиците от реализирането на ИП 

върху тази част на безгръбначната фауна ще бъдат незначителни.  

Местообитанията на представителите на пеперудите и видове с висока 

консервационна стойност ще се запазят, тъй като дейности в горите и места регистрирани 

находища с растения върху които снасят яйцата си и се хранят гъсениците им не се 

предвиждат.  

В близките до предвидената за реализирането на ИП територия площи в 

продължителен период се е произвеждала селскостопанската продукция, което е 

съпътствано от редица дейности водещи до пряка смъртност и в значителни количества на 

безгръбначната фауна, особено на представителите на пеперудите, като използване на 
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инсектициди, поради което съставът на безгръбначната фауна и по-нататък ще се определя 

от прилаганите земеделски практики в тях 

Редките и ендемични видове от безгръбначната фауна обитават предимно трудно 

достъпни райони в Стара планина. Дейности в непосредствена близост до тях или такива, 

които биха довели до промени на условията в тях няма да бъдат извършвани поради което 

дейностите свързани с реализирането на инвестиционното предложение ще засегнат само 

широкоразпространени представители на безгръбначната фауна, обитаващи повърхностния 

почвен слой. В процеса на еволюцията същите са създали редица приспособления, които да 

способстват оцеляването им в средата, като снасяне на голям брой яйца, оцеляемост на 

яйцата в продължителен период на неблагоприятни условия, способност да дават няколко 

поколения годишно и др съставът на безгръбначната фауна в района ще остане непроменен 

поради което последиците за безгръбначните ще бъдат незначителни. 

4.9. Материални активи  

Към съществуващия момент, като дълготраен материален актив на територията на 

имота, предмет на ИП, е единствено земята. Въздействието върху земеползването, което ще 

настъпи при реализиране на ИП е разгледано към т. 4.5. по-горе.  

В допълнение, с реализацията на ИП, на територията на предвидените имоти ще 

бъдат вложени нови дълготрайни и краткотрайни материални активи – сгради, 

инфраструктура, обзавеждане и др., които не са свързани с генериране на значими емисии 

и вредности в околната среда. Към екологичните дълготрайни материални активи, които ще 

бъдат закупени, монтирани и въведени в експлоатация се отнасят съоръженията за 

пречистване на води, за спестяване на енергия и повишаване на енергийната ефективност.  

Обобщени изводи за въздействието:  

Не се очаква значително отрицателно въздействие върху съществуващия дълготраен 

материален актив – земята, както въздействие на новите активи върху околната среда в 

района като цяло – въздействието е локално, в границите на имотите, използваните 

материали и оборудване са в съответствие с нормите и изискванията, действащи в страната.  

4.10. Културно наследство, вкл. архитектурни и археологически аспекти 

С реализацията на предвиденото строителство няма да бъдат засегнати установени и 

регистрирани обекти на културното наследство в района, съответно не се очаква 

въздействие върху културни ценности. 

Съгласно Удостоверения на НИНКН с изх.№ 7000-2345/22.12.2020 г. (за ПИ с 

идентификатор 61248.14.2) и с изх. № 7000-2346/22.12.2020 г. (за ПИ с идентификатор 

61248.1.136) в непосредствена близост до имотите са регистрирани значителен брой могили 

и селища от различни хронологически периоди. Обърнато е внимание, че ако при 

реализацията на инвестиционното предложение при дейности, свързани с нарушаване 

целостта на земния пласт, се открият структури и находки, които имат признаци на 

културни ценности по смисъла на чл.146, ал.3 от ЗКН, дейността се спира и съгласно чл.160, 

ал.2 се прилага разпоредбата на чл.72 от същия закон.  

Обобщени изводи за въздействието:  

Не се очаква въздействие.  
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4.11. Население и човешко здраве  

Определяне на потенциално засегнато население и територии 

Потенциално засегнатите население и територии са в с. Равно поле, община Елин 

Пелин, Софийска област, както и хората ползващи балнеологичния център и хотелската 

част комплекса. Имотите, обект на инвестиционното предложение, граничат на запад с 

регулационната граница на с. Равно поле, община Елин Пелин.  

Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората по 

време на строителството 

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 и замърсители в околната среда, което прави имотите подходящи за реализиране на 

планираната инвестиция за балнеологичен център. 

Възможните рискове на въздействие върху околната среда и хората са по време на 

строителството на комплекса и по време на експлоатацията му.  

Рисковите фактори свързани с реализацията на проекта могат да бъдат определени 

като стандартен (рутинен) риск при нормално протичане на строителните дейности и при 

въвеждането му в експлоатация и като извънреден риск – при аварийни и/или бедствени 

ситуации.  

Рискови фактори по време на строителството са прахът (вкл. заваръчните 

аерозоли), шумът, вибрациите, изгорелите газове от строителната и транспортната техника, 

както и нейонизиращи лъчения. Те ще касаят предимно работещите по изграждането на 

обекта, и в незначителна степен населението от най-близките сгради и обекти, подлежащи 

на здравна защита – най-близко са разположени жилищни сгради на с. Равно поле. В 

отделни моменти на неблагоприятни метеорологични условия е възможно при най-

близките обекти, подлежащи на здравна защита запрашаването на въздуха да е повишено – 

въздействието е краткотрайно и напълно обратимо.  

По отношение на работниците, те ще са изложени на запрашаване и на повишени 

нива на шум и локални вибрации от строителната техника, като рискови са също така и 

травматични увреждания, особено при нарушения на правилата за безопасност на труда. 

Като цяло рисковите фактори през периода на строителството ще имат въздействие 

предимно в зоната на площадката на обекта. 

Идентифициране на рисковите фактори и оценка на въздействието по време на 

експлоатацията 

Рискови фактори при експлоатацията на обекта се явяват от една страна за 

работещите в балнеокомплекса, от друга – за ползващите го. Възможните рискове са:  

 Механични увреждания – травми (подхлъзване, падане, спъване, падане по 

стълби, подхлъзване на мокър под); 

 Поражения от ел. ток; 

 Прегряващ микроклимат за работещите в кухня (готвач, помощник готвач, 

мияч); 

 Повишено влажност и висока температура – басейни, сауни, СПА центрове; 
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 Порязване на счупени чинии, чаши, ножове и др. режещи инструменти; 

 Работна поза – правостояща, хоризонтален маршрут – натоварване и 

увреждане на ОДА и ПНС(готвач, сервитьор); 

 Неергономични работни пози – наведен напред - натоварване и увреждане на 

ОДА и ПНС (камериерки); 

 Биологични агенти – бактерии, вируси, гъбички – при контакт с хора и 

почистване на стаи и санитарни възли, пране на постелно бельо, кърпи; 

 Работа с компютър – рецепционист; 

 Нервно-психично напрежение – контакти с хора (клиенти); 

 Рехабилитатор/физиотерапевт – евентуално нейонизиращи лъчения при 

използване на физиотерапевтични апарати (лазери, ултразвук и др.). 

За работещите медицински лица, кинезитерапевти и други, при провеждане на 

физиотерапевтични процедури, (лазер, инфрачервени лампи, апарат за интерферентен ток, 

ултразвук и други). 

За ползващите балнеологичния център възможните рискове са свързани с условията 

на обитаване и отдих, ползването на храна и напитки, терапевтични и спа процедури, 

басейните и отпадъчните води. Възложителят е съобразил всички тези рискове при 

разработване на проектната документация, като с ИП се гарантира осигуряването на 

питейна вода от съществуващ водопровод, която отговаря на изискванията за качество на 

водите, използвани за питейно-битови нужди, предвидена е система за редуциране на 

съдържанието на арсен и желязо в минералните води, както и подходящо пречистване на 

отпадъчните води за комплекса.  

По-детайлна информация за рисковете при строителните работи, степента на риска 

и необходимите мерки за предотвратяването им са показани в Таблица 4.11.3-1: 

 

За медицински лица, кинезитерапевти и други при провеждане на 

физиотерапевтични процедури, (лазер, инфрачервени лампи, апарат за интерферентен ток, 

ултразвук и други) са показани в Таблица 4.11.3-2:  
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Таблица 4.11.3-1 Рискови фактори при строителни дейности: 

№ 
по  
ре
д 

Идентифициране на 
опасностите и риска за 

здравето и безопасността на 
работещите 

Параметри на риска 

Налични мерки 
Препоръки (мерки) за ликвидиране 

или намаляване на риска Вероятност  
/В/ 

Честота на 
експозици

я 
/Е/ 

Тежест  
на 

вредата 
/Т/ 

Риск  

Р= ВЕТ  
Степен 

І – V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Опасност и риск от поражения 
от ел. ток /директен и 
индиректен допир/ при работа с 
неизправни машини, съоръжения, 
ел. уреди и инсталации или при 
евентуално включване в 
незанулени контакти: 

- изгаряния, загуба на 
съзнание с различни по 
степен и вид травми и 
наранявания, възможен 
летален изход; 

- пожар предизвикан от 
електричество – изгаряния, 
възможен летален изход. 

Съгласно Сертификат и протоколи 
за контрол Служба по трудова 
медицина, контролираните 
параметри съответстват на 
нормативните изисквания. 
 
Рискът се отнася и за външни лица 
намиращи се на територията на 
обекта 

0,2 10,0 7,0 

 
  Валидни 

протоколи от 
извършени ел. 
лабораторни 
измервания  на ел. 
съоръженията и 
инсталациите; 

 Ежедневен 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ 

 Организация за периодичен контрол 
профилактика и ремонт на електрическите 
съоръжения, захранващите кабели, 
удължители и други, от гледна точка на 
тяхната защита срещу директен допир 
/наличие на оголени части под напрежение/ и 
недопускане на неефективна защита срещу 
индиректен допир; 

 Спазване правилата за безопасна работа 
с ел. съоръжения и инсталации; 

 Използване само изправни машини и 
съоръжения; 

 Извършването на ремонт на ел. уредите, 
инсталациите, машините и съоръженията 
само от оторизирани лица; 

 Осигуряване на свободен достъп до ел. 
таблата; 

  Водене на дневник за контрол на 
изправността на ръчните ел. инструменти, 
съгл. изискванията на чл. 416 от Правилника 
за безопасност и здраве при работа по 
електрообзавеждането с напрежение до 1000 
V от определено с писмена заповед лице с 
минимум трета квалификационна група по  
електробезопасност; 

 Провеждане на периодично обучение и 
инструктаж  по правилата за осигуряване на 
ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 
16.12.2009г. 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14,0 

І 
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2. 

Опасност и риск от пожар - изгаряния, 

дразнене на дихателните пътища, 
задушаване, отравяне от разпадни 
продукти на горенето. 
 

Рискът се отнася и за външни лица 
намиращи се на територията на обекта 

0,2 10,0 7,0 

 

 Осигурена  
пожарогасителна 
техника; 

 Пожарно досие; 

 План за 
действия при 
аварии; 

 Еженевен 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ. 

 Осигуряване на пожарогасителни 
средства; 

 Инструктаж по правилата за осигуряване 
на ЗБУТ и пожарна безопасност; 

 Обозначаване на местоположението на 
пожарогосителите със знаци, съгл. Наредба 
№ РД-07/8 от 2008г.  за минималните 
изисквания за знаци и сигнали за безопасност 
и/или здраве при работа; 

 Осигуряванена свободен достъп до 
пожарогасителните средства; 

 Ежегодно проиграване на плана за 
действие при пожар  

 В края на работното време работното 
място, апаратите, машините, съоръженията и 
др. следва да бъдат оставени в 
пожаробезопасно състояние. 

3. 

Опасност и риск от механични 
увреждания – подхлъзване, спъване, 

удари, падане от едно ниво; 
подхлъзване на заледени и/или 
заснежени участъци през зимния сезон 
– различни по степен и вид травми и 
наранявания 
 
Рискът се отнася и за външни лица 
намиращи се на територията на обекта 

1,0 10,0 1,0 

 

 Ежедневен 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ. 

 Поддържане на чистота и порядък; 

 Пътищата за придвижване на работещите 
и подвижното работно оборудване да се 
поддържат свободни и лесно проходими;  

 Своевременно почистване на 
прилежащата територия на предприятието 
(пътищата за придвижване на работещите и 
подвижното работно оборудване) от сняг и 
лед през зимния сезон; 

 Инструктаж и обучение по правилата за 
осигуряване на ЗБУТ; 

 Достатъчна осветеност и обзорност на 
работното място; 

 Работа с подходящи работни обувки; 

 Работа с повишено внимание. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,0 

І 

10,0 

І 
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4. 

Опасност и риск от механични 
увреждания при използване на 
радиоуправляем мостови кран - 

различни по степен и вид травми и 
наранявания 

- притискане, смачкване, тежки 
травми при изпускане на 
товар; 

- удар от пренасян с крана 
товар; 

 

Рискът се отнася и за външни лица 
намиращи се на територията на обекта 

0,5 10,0 7,0 

 

 Договор за 
поддръжка на 
крановете; 

 Ежедневен 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ; 

 Инструкции за 
безопасна работа 

 Определяне със заповед на лице, което 
да отговаря за безопасната експлоатация 
на повдигателните съоръжения; 

 Периодично обучение на лицата, 
работещи с повдигателните съоръжения; 

 Не се допускат до работа с 
повдигателното съоръжение лица, които 
не са преминали инструктаж и нямат 
съответната степен на правоспособност; 

 Забранено е присъствието на хора под 
повдигнат товар; 

 Не се допуска използването на 
неизправни и несъответстващи на 
теглата и характера на товарите 
товарозахватни приспособления; 

 Инструктаж по правилата за осигуряване 
на ЗБУТ; 

 Спазване на инструкциите за безопасна 
работа с работното оборудване; 

 Спазване на всички останали изисквания 
на Наредбата за безопасната 
експлоатация и техническия надзор на 
повдигателни съоръжения; 

 Работа с повишено внимание. 

5. 

Опасност и риск от механични 
увреждания – различни по степен и 

вид травми и наранявания при 
полагане на арматура и отливане на 
бетон 

1,0 10,0 3,0 

 

 Ежедневен 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ; 

 Инструкции за 
безопасна работа 

 Поддържане на чистота и порядък; 

 Инструктаж и обучение по правилата за 
осигуряване на ЗБУТ; 

 Достатъчна осветеност и обзорност на 
работното място; 

 Работа с подходящи работни обувки; 

 Работа с повишено внимание. 

 

 

 

 

 

 

30,0 

ІI 

35,0 

ІI 
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6. 

Опасност и риск от механични 
увреждания – различни по степен и 

вид травми и контузии при работа с 
ръчна количка и извършване на ръчна  
товаро-разтоварна дейност 

1,0 10,0 3,0 

  Ежедневен 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ; 

 Инструкции за 
безопасна работа 

 Поддържане на чистота и порядък; 

 Инструктаж и обучение по правилата за 
осигуряване на ЗБУТ; 

 Достатъчна осветеност и обзорност на 
работното място; 

 Спазване на инструкциите за безопасна 
работа; 

 Работа с повишено внимание. 

7. 

Опасност и риск от механични 
увреждания при използване на 
ръчни и ръчни електрически 
инструменти – различни по степен и 

вид травми и  наранявания от: 

 движещи се и въртящи се елементи 
на  машини и съоръжения;  

 изхвърляне на тела при обработка; 

 падане /изпускане,преобръщане, 
завъртане/ на тела /части, възли и 
агрегати/; 

 отчупване и отхвърчане на частици 
от детайли при обработка; 

 при спиране на енергоносителя и 
последващо възстановяване 
/самоволно задвижване на 
машините/. 

 

1,0 10,0 3,0 

 

 Ежедневен 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ; 

 Инструкции за 
безопасна 
работа 

 Инструктаж и обучение по правилата за 
осигуряване на ЗБУТ; 

 Инструкции за безопасност; 

 Стриктно спазване на инструкциите  за 
безопасност; 

 Водене на дневник за контрол на изправността 
на ръчните ел. инструменти, съгл. 
изискванията на чл. 416 от Правилника за 
безопасност и здраве при работа по 
електрообзавеждането с напрежение до 1000 
V от определено с писмена заповед лице с 
минимум трета квалификационна група по  
електробезопасност. 

 Повишено внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30,0 

ІI 

30,0 

ІI 
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8. 

Опасност и риск от механични 
увреждания – различни по степен и 

вид травми и наранявания 
включително тежки при работа на 
височина 

0,5 10,0 7,0 

 

 Ежедневен 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ; 

 Инструкции за 
безопасна 
работа 

 Спазване на инструкциите за безопасна 
работа; 

 Инструктаж и обучение по правилата за 
осигуряване на ЗБУТ; 

 Обучение за работа на височина 

 Използване на ЛПС за работа на височина; 

 Периодична проверка на ЛПС за работа на 
височена 

 Повишено внимание. 

9. 

Опасност и риск от механични 
увреждания при работа с кари: 
- при недостатъчна видимост на 

водача; 
- при неспазване на правилата за 
безопасна работа; 
- при неизправности в карите;   
-при превишаване на максималната 
товароносимост на кара; 
- при преобръщане на кара 
 
Различни по степен и вид травми и 
наранявания 

1,0 3,0 3,0 

 

 Инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ; 

 Инструкции за 
безопасна 
работа. 

 Допускане до управление на кари само 
на правоспособни лица, притежаващи 
свидетелство за работа с мотокара и 
оправомощени с писмена заповед на 
работодателя; 

 Периодични проверки на техническото 
състояние на мотокара с издаване на 
протоколи; 

 Звукова и светлинна сигнализация на 
мотокара; 

 Движение със съобразена скорост; 

 Разработване на вътрешни правила за 
движение на кара и автомобилите на 
територията н апредприятието; 

 Ограждане или очертаване и 
обозначаване  с установените знаци за 
безопасност на труда на опасните за 
движение места и зони; 

 Инструктаж и обучение по здраве и 
безопасност при работа; 

 Спазване на правилата и инструкциите 
за безопасна работа; 

 Работа с повишено внимание; 

 Отбелязване трайно и четливо на 
максималната товароносимост на карите; 

 Абсолютно е забранено да се стои под 
повдигнат товар; 

 Забранено е местенето на карите с 
повдигнат товар. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35,0 

ІІ 

9,0 

І 
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10. 

Опасност и риск от механични 
увреждания - различни по степен и 

вид травми и наранявания, 
включително инвалидни и смъртни 
злополуки при 
-  удар от движещи се камион  или 
мотокар или пренасян с него товар; 
-удар, прегазване от строителна 
механизация 
- падане на товари от височина. 
 

Рискът се отнася и за външни лица 
намиращи се на територията на обекта 

0,5 10,0 7,0 

  Ежедневен 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване 
на ЗБУТ; 

 Инструкции за 
безопасна 
работа 

 Работа с повишено внимание при движение и 
маневри на транспортни средства, както и  при 
работа в близост до тях; 

 Очертаване на маршрутите на движение на 
пътни превозни средства и вътрешнозаводски 
тарнспорт и на пешеходци; 

 Инструктаж и обучение по правилата за 
осигуряване на ЗБУТ; 

 Спазване на инструкциите за безопасна 
работа с работното оборудване; 

 Повишено внимание. 

 

Опасност и риск от механични 
увреждания – различни по степен и 

вид травми и наранявания, 
включително инвалидни и смъртни 
злополуки при  

- падане в изкопи,  
- затрупване от свлечени земни 

маси 

0,5 10,0 7,0 

  Ежедневен 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване 
на ЗБУТ; 

 Инструкции за 
безопасна 
работа 

 Инструктаж и обучение по ЗБУТ 

 Спазване на инструкциите за безопасна 
работа 

 Използване на ЛПС 

 Укрепване на изкопите 

 Работа с повишено внимание 

11. 

Опасност и риск от убождане и 
порязване -  на режещи и пробождащи 

части на работното оборудване, 
арматура и др. 

1,0 10,0 3,0 

 

 Инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ; 

 Инструкции за 
безопасна 
работа 

 Спазване на инструкциите за безопасна 
работа с работното оборудване; 

 Обазначаване на опасните зони на 
работното оборудване със знаци, 
съгласно изискванията на Наредба № РД 
07/8 от 20.12.08г. за минималните 
изисквания за знаци и сигнали за 
безопасност и/или здраве при работа и 
запознаване на работещите със знаците; 

 Повишено внимание 

12. 
Опасност и риск от изгаряне – при 

рязане с оксижен, при заваряване, при 
полагане на хидроизолация  

1,0 10,0 3,0 

  Инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ; 

 Инструкции за 
безопасна 
работа 

 Спазване на инструкциите за безопасна 
работа; 

 Инструктаж и обучение по правилата за 
осигуряване на ЗБУТ; 

 Повишено внимание. 

 

 

 

35,0 

ІІ 

30,0 

ІI 

30,0 

ІI 

35,0 

ІІ 
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13. 

Микроклимат   
Работа на открито – прегряване до 

степен  на топлинен удар през лятото, 
преохлаждане и измръзване на части 
от тялото през зимата; 
Контакт със студени елементи на 
работното оборудване  
Поражения от мълнии 
Микроклиматичен дискомфорт 

1,0 10,0 3,0 

 

 Помещение за 
почивка; 

 Работно 
облекло; 

 Физиологичен 
режим на труд и 
почивка. 

 Осигуряване на достатъчно количество 
питейна вода през топлите месеци и топли 
напитки приз студените месеци; 

 Преустановяване на работа при екстрено 
високи и ниски температури; 

 Работа с подходящо работно облекло – 
осигуряване на студозащитно облекло за 
студения период на годината; 

 Спазване на физиологичен режим на труд 
и почивка, като почивките се провеждат в 
помещение с комфортна температура 

 

14. 

Шум 

Възможна експозиция на шум при 
работа с ръчни ел. инструменти, 
вибриране на бетон  и др. дейности.  
– главоболие, умора, намалена 
работоспособност 

3,0 6,0 1,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд и 
почивка. 
 

 Редовна техническа поддръжка на 
машините и съоръженията; 

 При необходимост използване на 
антифони. 

15. 

Вибрации – вибрационно въздействие 

(вибрации ръка-рамо) при работа с 
иглен вибратор – увреждане на  
периферната нервна система и 
опорно-двигателния апарат. 

3,0 6,0 1,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд и 
почивка. 
 

 Измерване на вибрациите; 

 Добра техническа профилактика на 
работното оборудване; 

 Работа с ЛПС – ръкавици; 

 Физиологичен режим на труд и 
почивка; 

 Редовно извършване на задължителните 
периодични медицински прегледи, съгласно 
изискванията на Наредба № 3 / 1987 г; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0 

І 

18,0 

І 

30,0 

ІI 
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16. 

Химични агенти – контакт с органични 

разтворители при боядисване или 
почистване с кореселин - дразнещо 
действие върху очите, кожата и 
дихателната система 
Замайване, сънливост, главоболие 
Алергии 

3,0 6,0 1,0 

 

 Инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ; 

 Информационн
и листове за 
безопасност 

 Спазване на правилата и инструкциите  
за безопасна работа, съгласно 
информационния лист за безопасност; 

 Съхранение на препаратите само в 
оригинални добре затворени опаковки 
със съответния етикет; 

 Не се допуска пресипване на 
препаратите в други опаковки, особено в 
опаковки от безалкохолни напитки или 
храни;  

  Работа с лични предпазни средства – 
ръкавици, маски 

 Забранява се консумирането на храни и 
напитки на работните места; 

 Редовно почистване и подреждане на 
работните места; 

 Почистване на разсипаните химични 
вещества съгласно инструкциите за 
безопасност; 

 При инцидент да се търси лекарска 
помощ; 

 Редовно извършване на задължителните 
периодични медицински прегледи, 
съгласно изискванията на Наредба № 3 / 
1987 г.. 

17. 

Прах – възможна експозиция на прах 

при шлайфане на стоманобетонни 
елементи  
Възможно дразнене на дихателните 
пътища  
 

3,0 10,0 1,0 

  Инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ 

 Инструкции за 
безопасна работа 

 Спазване на правилата и инструкциите  за 
безопасна работа; 

 Редовно почистване на производственото 
помещение от наслоен прах; 

 При необходимост използване на ЛПС -
противопрахови маски. 

18. 

Ергономични фактори – възможна 

умора и натоварване и увреждане на 
опорно-двигателния апарат при 
неспазване на ергономичните 
изисквания 
 
 

1,0 10,0 1,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд и 
почивка. 
 

 Поддържане на чистота и порядък; 

 Спазване на физиологичен режим на труд 
и почивка. 

 
 
 

18,0 

І 

10,0 

І 

30,0 

IІ 
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19. 

Физическо натоварване – динамично 

и статично физическо натоварване при 
и товаро-разтоварна дейност 
 

1,0 10,0 3,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд и 
почивка; 

 Инструктаж по  
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ; 
 

 Теглото на товара да не превишава 15 кг. 
за жени и 50 кг. за мъже единичен товар и 
4 000 кг. за жени и 10  000 кг. за мъже за 
работна смяна; 

 Товара да се поема от разстояние, не по-
голямо от дължината на предмишниците; 

 Товара да се вдига от ниво не по-ниско от 
височината на коленете; 

 Товара да се вдига на ниво не по-високо от 
височината на раменете; 

 При ръчна работа с тежести да се избягва 
усукване на тялото; 

 Инструктаж и обучение на работещите за 
правилните начини за ръчна работа с 
тежести и за рисковете на които са 
изложени, ако работата с тежести не се 
изпълнява правилно; 

 Информиране на работещите за нормите 
за ръчна работа с тежести, съгласно 
Наредба № 16 / 1999 г.  на МЗ и МТСП за 
физиологичните норми и правила за ръчна 
работа с тежести; 

 Предварителна оценка на физическата 
годност за извършване на ръчна работа с 
тежести; 

 

20. 

Работна поза и работни зони: 
Правостояща работна поза – умора 

от статично напрежение на мускулите 
на гръбначния стълб – болки във 
врата, гърба, кръста и раменния пояс.  
Работа в максималната работна 
зона и свързана с навеждане и 
неергономични работни пози – 

статично напрежение на опорно-
двигателния апарат 
 

3,0 10,0 1,0 

 

 Физиологичен 
режим на труд и 
почивка 

 Спазване на режим на труд и почивка с 
активни почивки по време на работа; 

 Редовно извършване на задължителните 
периодични медицински прегледи, съгласно 
изискванията на Наредба № 3 / 1987 г; 

 По възможност избягване на 
продължителното заемане на една и съща 
фиксирана работна поза. 

 
 
 

30,0 

ІІ 

30,0 

ІІ 
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21. 

Режим на труд и почивка – 

функционални промени в зрението, 
нервната система, опорно-двигателния 
апарат, свързани с намаляване на 
работоспособността и настъпване на 
умора в края на работния ден. 
 

1,0 10,0 1,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд и 
почивка 

 

 Спазване на физиологичен режим на труд 
и почивка с регламентирани почивки по време 
на работа. 

22. 

Нервно-психическо натоварване –    

възможни конфликтни ситуации – 
стрес, умора 
 

1,0 10,0 1,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд и 
почивка 

 Спазване на режим на труд и почивка; 

 Редовно извършване на задължителните 
периодични медицински прегледи, съгласно 
изискванията на Наредба № 3 / 1987 г. 
 

23. 

Опасност и риск от възникване на 
непланирани, но предвидими 
събития – земетресение, наводнение,  

крупни производствени аварии, 
терористични атаки и др. 
Различни по степен и вид травми и 
наранявания; стрес. 

0,2 10,0 7,0 

 

 План за 
действия при пожар; 

 Инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ 

 Провеждане на периодичен  инструктаж  
по правилата за осигуряване на ЗБУТ, 
съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.; 

 Обучение по правилата за оказване на 
първа помощ, самопомощ и взаимопомощ при 
увреждане на здравето при работа; 

 Ежегодно проиграване на Плана за 
действия при пожар  аварии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,0 

І 

10,0 

І 

14,0 

І 
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Таблица 4.11.3-2 Фактори, които могат да породят риск 

№ 
по  
ре
д 

Идентифициране на 
опасностите и риска за 

здравето и безопасността на 
работещите 

Параметри на риска 

Налични мерки 
Препоръки (мерки) за ликвидиране 

или намаляване на риска Вероятност  
/В/ 

Честота на 
експозици

я 
/Е/ 

Тежест  
на 

вредата 
/Т/ 

Риск  

Р= ВЕТ  
Степен 

І - V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Опасност и риск от поражения от ел. 
ток при евентуално включване в 

незанулени контакти или при работа с 
неизправни ел. уреди и инсталации.  
 
Съгласно сертификат и протокол за 
контрол от Служба по трудова 
медицина, контролираните параметри 
(импеданс на контура „фаза-защитен 
проводник”) съответстват на 
нормативните  
 
Рискът се отнася и за външни лица 
намиращи се на територията на 
центъра по кинезитерапия 

0,2 10,0 7,0 

 
 
 

 Валидни 
протоколи от 
извършени ел. 
лабораторни 
измервания  на ел. 
съоръженията и 
инсталациите; 

 Периодично 
обучение и 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ 

 Извършване на електролабораторни 
измервания на ел. съоръженията и 
инсталациите с периодичност определена със 
заповед на работодателя в съответствие с 
нормативните изисквания (Наредба № 16-116 от 
08.02.2008г. за техническа експлоатация на 
енергообзавеждането) – ежегодно за 
съпротивление на защитни заземителни уредби; 
най-малко веднъж на пет години за импеданса 
Zs на контура „фаза – защитен проводник” и 
дефектнотокови защити; най-малко веднъж на 
три години за съпротивление на изолацията.  

 Спазване правилата за безопасна работа с 
ел. уреди и инсталации; 

 Използване само изправни ел. уреди и 
офис техника; 

 Извършване на ремонт на ел. уредите и 
офис техниката само от оторизирани лица; 

 Провеждане на периодично обучение и 
инструктаж  по правилата за осигуряване на 
ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 
16.12.2009г. 

2. 

Опасност и риск от пожар, 
възникнал в работните помещения 
или в съседни помещения - 

изгаряния, дразнене на дихателните 
пътища, задушаване, отравяне от 
разпадни продукти на горенето. 
 
Рискът се отнася и за външни лица 
намиращи се на територията на 
центъра по кинезитерапия. 

0,2 10,0 3,0 

 

 Осигурена  
пожарогасителна 
техника; 

 Пожарно досие; 

 Периодично 
обучение и 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ. 

 Редовна проверка на 
пожарогасителните средства – ежегодно 
от лицензирана за осъществяване на 
дейността фирма и ежемесечно от 
отговорника по пожарна безопасност, съгл. 
нормативните изисквания 

 Инструктаж по правилата за 
осигуряване на ЗБУТ и пожарна 
безопасност; 

 Запознаване на работещите с плана 
за евакуация; 

 Ежегодно проиграване на плана за 
действие при пожар. 

 

6,0 

І 

14,0 

І 
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3. 

Опасност и риск от механични 
увреждания – подхлъзване, спъване, 

удари, падане - травми, контузии. 
Рискът се отнася и за външни лица 
намиращи се на територията на 
центъра по кинезитерапия. 

1,0 10,0 1,0 

 

 Периодично 
обучение и 
инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ. 

 Поддържане на чистота и порядък на 
работното място; 

 Избягване затрупването на работните 
места с документи и материали; 

 Избягване разполагането на 
захранващите кабели на офис-техниката в 
работната зона. 

4. 

Микроклимат   

Съгласно Сертификат и протокол за 
контрол от Служба по трудова 
медицина  

0,1 10,0 1,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд и 
почивка 
 

 Спазване на физиологичен режим на 
труд и почивка. 

 

5. 
Шум 

Съгласно Сертификат и протокол за 
контрол  

0,1 10,0 1,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд и 
почивка 

 Спазване на физиологичен режим на 
труд и почивка. 

6. 

Осветеност  

Съгласно Сертификат и протокол за 
контрол 
 
 

3,0 10,0 1,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд и 
почивка 
 
 

 Осигуряване но нормена осветеност 
на всички работни места 

 Редовна подмяна на изгорелите 
осветителни тела; 

 Техническа поддръжка на 
осветителната уредба; 

 Ежегодно измерване на осветеността, 
съгласно изискванията на чл. 381 от 
Наредба № 16-116/2008 г. за техническа 
експлоатация на енергообзавеждането 

7. 

Ергономични фактори – възможна 

умора и натоварване и увреждане на 
опорно-двигателния апарат при 
неспазване на ергономичните 
изисквания 

1,0 10,0 1,0 

  Осигурена е 
достатъчна площ за 
работещите при 
спазени 
ергономични 
изисквания. 

 

 Избягване затрупването на работните 
места с документи и материали; 

 Спазване на физиологичен режим на 
труд и почивка. 

8. 
Физическо натоварване – лек 

физически труд.  

 
1,0 10,0 1,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд и 
почивка; 

 Ергономични 
работни места. 
 

 Спазване на режим на труд и почивка; 

 Редовно извършване на 
задължителните периодични медицински 
прегледи, съгласно изискванията на 
Наредба № 3 / 1987 г. 

10,0 

І 

10,0 

І 

10,0 

І 

1,0 

І 

1,0 

І 

30,0 

ІІ 
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9. 

Работна поза и работни зони: 

свободна работна поза с възможност за 
промяна – умора от статично 
напрежение на мускулите на гръбначния 
стълб – болки във врата, гърба, кръста и 
раменния пояс  

1,0 10,0 1,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд и 
почивка; 

 Ергономични 
работни места. 
 

 Спазване на режим на труд и почивка 
с активни почивки по време на работа; 

 Редовно извършване на 
задължителните периодични медицински 
прегледи, съгласно изискванията на 
Наредба № 3 / 1987 г; 

 Двигателна активност в свободното 
време. 

11. 

Режим на труд и почивка – 

функционални промени в зрението, 
нервната система, опорно-двигателния 
апарат, свързани с намаляване на 
работоспособността и настъпване на 
умора в края на работния ден. 

1,0 10,0 1,0 

 

 Физиологи- 
чен режим на труд 
и почивка 

 

 Спазване на физиологичен режим на 
труд и почивка с регламентирани почивки 
по време на работа. 

12. 

Нервно-психическо натоварване –   

възможни конфликтни ситуации – стрес, 
психо-соматични смущения (умора, 
раздразнителност, тревожност, 
смущения в съня) 

1,0 10,0 1,0 

 

 Правилна 
организация на 
труда; 

 Физиологи- 
чен режим на труд 
и почивка 

 Умение за работа с хора и бързо 
ликвидиране на конфликтни ситуации; 

 Усвояване на стратегии за справяне 
със стреса 

 Спазване на режим на труд и почивка; 

 Редовно извършване на 
задължителните периодични медицински 
прегледи, съгласно изискванията на 
Наредба № 3 / 1987 г. 

13. 

Нейонизиращи лъчения – 

неспецифично въздействие върху 
организма – умора, намалена 
работоспособност 
Възможни зрителни увреждания при 
работа с лазер и попадане на лазерния 
сноп в очите 

1,0 10,0 1,0 

 

 Инструкции за 
безопасна работа; 

 Инструктаж по 
правилата за 
осигуряване на 
ЗБУТ. 

 Използване на  лични предпазни 
средства – очила при работа с лазер; 

 Спазване на инструкциите за 
безопасна работа; 

 Редовно извършване на 
задължителните периодични медицински 
прегледи, съгласно изискванията на 
Наредба № 3 / 1987 г. 

 Спазване на физиологичен режим на 
труд и почивка. 

 
       

 

 

 
 

10,0 

І 

10,0 

І 

10,0 

І 

10,0 

І 
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Рисковите фактори за ползващите балнеологичния център, свързани с обитаването 

и отдиха, както и ползването на терапевтичните и спа процедури и басейните биха 

въздействали върху здравето на хората, ако не отговарят на съответните нормативни 

документи – закони и наредби - Закон за устройство на територията, Закон за безопасни и 

здравословни условия на труд, Закон за здравето, ЗООС и съответните поднормативни 

актове. Настоящият раздел основно се опира на ЗООС и Закона за здравето, Инструкция 34 

за хигиената на спортните обекти и екипировка, Наредба 14 за курортните ресурси, 

курортните местности и курортите, Наредба № 3 от 16.10.2000 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. 

Основният рисков фактор е минералната вода – високата и температура и 

завишеното съдържание на арсен и желязо, които принадлежат към групата на тежките 

метали. 

Замърсяването на околната среда с тежки метали, като цяло и разглеждано по 

принцип, е особено рисково за здравето на хората. Някои от тях са токсични и не са 

съвместими с функциите на живия организъм. Такива са оловото, кадмия, живака, 

алуминия, урана и др. За разлика от тях някои други като желязо, кобалт, хром, ванадий, 

мед, цинк, арсен, калий, манган, натрий, калий, фосфор, селен участват в обменните 

процеси на организма и затова се наричат био-елементи. В малки концентрации те са 

полезни и необходими. Такъв елемент е желязото. Биологичната роля на желязото е 

включването му в ферменти и белтъчини, участващи в окислително-редукционните 

реакции, направляващи процеса на дишането. Вътреклетъчното желязо влиза в състава на 

хемоглобина. Едва осем процента от общия прием на желязо прониква в кръвния поток. 

Основно хемоглобинът изразходва по-голямата част от него, но този био-елемент играе 

важна роля за усвояването на витамините от група Б. Потребността от желязо в организма 

на 1 килограм тегло при деца е 0.6 мг, а при възрастни мъже 0.1 мг, за бременни 0.3 мг. 

Докато редокси-активните метали като желязото, мед, хром, ванадий и кобалт участват в 

окислително-възстановителните реакции, свързани с трансфер на електрони, то редокси-

неактивните метали като кадмий, олово, живак, никел разрушават молекулите на основните 

антиоксиданти. За токсичното действие на арсена има друг механизъм, свързан с 

образуването на водороден прекис при физиологични условия. И двата вида медали – 

редокси-активни и редокси-неактивни – могат да доведат до увеличаване на 

производството на реактивни форми на кислорода. Свръхпроизводството на свободни 

радикали може многократно да превиши броя на молекулите, имащи “вътрешно присъща” 

антиоксиданта защита и да доведе до състояние известно като антиоксидантен стрес. 

Клетките, намиращи се в такова състояние показват различни дисфункции поради 

поражения причинени от свободните кислородни радикали върху липидите, протеините и 

ДНК. Проучвания сочат, че антиоксидантите играят важна роля за намаляване на някои 

опасни въздействия на тежките метали. Отровното действие на тежките метали е толкова 

по-голямо, колкото техните съдържания са по-добре разтворени във вода. Така те се 

усвояват по-добре от организма и проявяват своята токсичност. По-голямата част от тях се 

изхвърля от организма, но средно 12 процента попада в кръвта, след което се отлагат в 
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костите, бъбреците и черния дроб. Металната интоксикация се изразява в нефротоксичност, 

генотоксичност и канцерогенност. Тежките метали под формата на различни съединения – 

оксиди, сулфиди, карбонати и др. в естествените си концентрации в околната среда 

присъстват в почвата, въздуха и водите, но количествата им не предизвикват здравни и 

екологични проблеми. С антропогенната дейност на човека се предизвиква ускореното и в 

по-големи концентрации проникване. Основни източници са металургията, 

металообработването, изкусваните торове, изгарянето на въглища, отпадъци и утайки, 

моторните превозни средства. Емисиите замърсяват почвите, водите и въздуха и чрез 

кръговрата на биосферата (дишане-открити басейни-подпочвени води-храни) попадат в 

човешкия организъм.  

С предвидената от Възложителя система за редуциране на съдържанието на арсен и 

желязо в минералните води, описаните рискове се предотвратяват напълно.  

Съгласно изготвената балнеологична оценка на минералната вода, лечебно-

профилактичните свойства на водата се определят от нейната висока минерализация, 

наличието на хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви- калциеви и силициеви йони. 

Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-

чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система. Водата намалява 

лекостепенно хиперацидитета на стомашния сок, ако се приема 60-90 минути преди 

хранене. Хидрокарбонатно-сулфатната вода предизвиква разреждаща секреция в 

стомашно-чревния тракт, което обуславя едно от най-популярните им въздействия в 

балнеологията – предизвиква перисталтичен ефект от преразтягане на червата, който води 

до очистителен ефект. Тези води стимулират кинетиката на жлъчните пътища, има 

противовъзпалително действие и влияе върху секреторната функция на черния дроб и 

жлъчния мехур, като предизвиква холеретично и по-малко холагонно действие. Сулфатните 

води въздействат върху обмяната на веществата, при затлъстяване чрез очистителния 

ефект, при захарна болест като подпомагат пълното изгаряне на въглехидратите и 

гликогенообразуването, подобрява пуриновата обмяна, като спомагат тяхното пълно 

изгаряне от организма. Наличието на силиций има адстрингентно и антисептично 

въздействие и намира приложение за лечение на кожни заболявания. 

 При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответното 

темпериране до 35-37ºС) оказва благоприятно въздействие при заболявания на 

храносмилателната, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система. 

Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по 

лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки 

(количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на 

лечебно-профилактичния курс). 

Противопоказания за питейно балнеолечение: до 6 месеца след кръвоизлив от 

стомашно-чревния тракт. 

 При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика: (след съответното 

темпериране до 35-37ºС) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на 

опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни (в ремисия) ставни заболявания 

- артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилoартрит и др.); 

на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, полирадикулопатии и 

др.); ортопедични – за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния, 

дерматологични заболявания (хронични дерматити, псориазис и др.), гинекологични 
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заболявания (хронични гинекологични възпаления на женската полова система – 

стерилитет, метрити, хронични аднексити и др.). 

Противопоказания за външно балнеолечение: специфични заболявания; 

онкологични заболявания; инфекциозни и някои кожни заболявания; заболявания в активен 

стадий и декомпенсирана функция на органи и системи; ХИБС с ритъмни нарушения; 

епилепсия. 

Балнеологичната оценка и изразеното по нея становище на Министерство на 

здравеопазването са изцяло съобразени при разработване на ИП.  

Минералната вода не може и не е предвидено да да бъде използвана за питейни цели.  

В случаите, когато минералната вода от водовземното съоръжение сондаж №С-46хг 

„Равно поле“, находище на минерална вода „Казичене-равно поле“, участък Равно поле-

Софийска област, община Елин Пелин, се ползва за цели различни от посочените в 

балнеологичната оценка или когато водата се ползва по начин, който променя минералния 

състав посочен в балнеологичната оценка, следва да бъде получено одобрение от 

Министерството на здравеопазването за всяка конкретна цел и начин на нейното 

приложение.  

 

Обобщени изводи за въздействието:  

Идентифицираните рискови фактори и тяхната характеристика показват, че при 

строителството и експлоатацията на обекта нямат негативно, комбинирано, комплексно 

кумулативно и отдалечено въздействие, при спазване на всички нормативни изисквания за 

такъв тип обекти и постоянен и периодичен контрол на параметрите на средата. 

Здравният риск при строителството и реализирането на инвестиционното 

предложение за „Изграждане на балнеологичен център за комплексна профилактика, 

рехабилитация и хидротерапвтично лечение с минерална вода“  в поземлени имоти с 

идентификатори 61248.1.136, м. „Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“. Имотите, обект 

на инвестиционното предложение, граничат с регулационната граница на с. Равно поле, 

община Елин Пелин, е нисък. 

За гарантиране на благоприятното въздействие и опазването на човешкото здраве, 

при реализирането на инвестиционното предложение, по отношение на водите следва да се 

гарантира: 

 осигуряването на вода за питейно-битови цели с качества съгласно 

изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели, от централната водопроводна мрежа, 

което е предвидено в проекта; 

 минералната вода е подходяща за използване за целите на ИП, съобразено с 

резултатите от Балнеологичната оценка и при изпълнение на указанията в 

становище на МЗ в писмо с изх.№ МВ-00-28/16.10.2020 г.;  

 минералната вода може да се ползва за спортно-рекреационни цели при 

съответствието й с изискванията на Инструкция № 34 за хигиената в 

спортните обекти и екипировка, след съответното й третиране (темпериране 

и редуциране на количеството на желязо и арсен) чрез осигуряването на 

съответните съоръжения за тази цел, което е предивдено в проекта; 
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 учредяване на СОЗ около каптажите на минерална вода, съгласно 

изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 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; 

 подходящо пречистване на генерираните в рамките на обекта отпадъчни 

води, което е предвидено в проекта. 

Балнеологичният център за комплексна профилактика, рехабилитация и 

хидротерапевтично лечение с минерална вода в с. Равно поле, община Елин Пелин, 

Софийска област би оказал положително въздействие върху здравето на хората, 

ползващи комплекса. 

4.12. Вредни физични фактори  

Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени 

зони в урбанизираните територии и извън тях са регламентирани в Наредба №6 за 

показателите за шум в околната среда и са дадени в Таблица 4.12-1. 

Таблица 4.12-1. Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и 

устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях 

Територии и устройствени зони в урбанизирани 

територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на 

шума dB(A) 

 ден вечер нощ 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 

2. Централни градски части 60 55 50 

3. Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 

60 55 50 

4. Територии, подложени на въздействието на релсов 

железопътен и трамваен транспорт 

65 60 55 

5. Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 

65 65 55 

6. Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

7. Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

8. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

9. Зони за научноизследователска и учебна дейност 45 40 35 

10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

Забележка: Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на 

летателно средство над определена територия е 85 dB(A) 

 

Строителство 

По време на строителството на обекта ще се генерират повишени нива на шум, както 

и локални вибрации. 

По време на изграждането на сградите, обектите и съпътстващата ги инфраструктура 

ще възникват шумови емисии при извършването на изкопните работи и строително-

монтажните дейности. 

При извършването на изкопни работи и при товаро - разтоварните дейности 

генерираният шум от работещите на временните строителни площадки машини ще наруши 
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акустичната среда в прилежащите територии. Изкопните и строително-монтажните 

дейности на терена на новопланираното строителство, определено ще създават акустичен 

дискомфорт, като предвид че от повечето страни съседните имоти са незастроени, няма 

пречка за бързото и добро разсейване на шума. На неблагоприятно въздействие ще са 

подложени обитателите на намиращите се в непосредствена близост западно от имота 

жилищни сгради на с. Равно поле. Шумът може допълнително да се намали чрез използване 

на съвременна строителна техника с ниски шумови характеристики и добра организация на 

дейностите. Тъй като строителството не е мащабно и не се изискват дълбоки изкопи, ще се 

използват ограничен брой строителна и транспортна техника, което означава и генериране 

на ограничени нива на шум.  

Неблагоприятното въздействие на шума ще бъде краткотрайно, временно – за етапа 

на строителство, и напълно обратимо.  

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и 

транспортни машини по време на строителството на сградите. За определяне на очаквания 

шумов режим по време на строителството, може да се вземат предвид нивата на шум, 

излъчван от необходимата механизация и транспорт за изпълнение на предвидените по 

проект строителни работи — багери, товарни автомобили, булдозери и др. Шумовите нива 

могат да варират в широки граници в зависимост от шумовите характеристики на отделните 

машини, коефициента на едновременна работа, техническото състояние на машините, 

различно ниво на експозиция, квалификация на обслужващия персонал и др. От измервания 

на други строителни обекти са установени нива на шум на различни строителни машини 

както следва: 

 Строителни работи – 75 dB(A); 

 Строителни машини 73 dB(A); 

 Товарни камиони 68 dB(A). 

Тези шумови нива ще се наблюдават само през работния ден. За оценката на шума 

се използва методиката за отчитане на шум от локални и промишлени източници по 

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности 

на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

Еквивалентните А-претеглени нива на шума LAтер,T в децибели [dB(А)] в местата на 

въздействие (изчислителна точка от територията на защитавания обект) за ден, вечер и нощ 

(период Т = 12, 4, 8 часа) се определят по формулата: 

 

LАтер,Т = LАекв,Т(*) - ΔLразст. - ΔLекр, 

 

където: 

LАекв,Т(*) е изходното еквивалентно ниво на източника на шум в dB(А); 

ΔLразст. - намаляването на нивото на шума в dB(А) в зависимост от разстоянието и 

разликата във височините на източника и изчислителната точка (мястото на въздействие), 

определено по графиката на Фигура 4.12-1:  
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Фигура 4.12-1 Определяне на ΔLразст. - намаляване на нивото на шума в dB(А) в 

зависимост от разстоянието r и разликата във височините Н 

При проектиране на нови производства в методиката е указано, че изходното ниво 

на шум се определя по данни за съществуващи такива.  

ΔLразст по Фигура 4.12-1 – на разстояние 20 m от строителния обект (предвид, че 

това е най-близкото разстояние до съществуващи жилищни сгради на запад от имотите) 

очакваното намаление на шума е 34 dB(А); 

ΔLекр е със стойност 0, тъй като около имота/строителния обект/ няма екраниращи 

съоръжения по пътя на разпространение на шума.  

Следователно LАтер,Т = 75 -34-0 = 41 dB(А), или на разстояние 50 m от строителния 

обект еквивалентното ниво на шум ще бъде 41 dB(А). Съответно не се превишава пределно 

допустимото ниво на шум, което за деня е 55 dB(А) за жилищни зони и територии (позиция 

1 на Таблица 4.12-1 в Доклада за ОВОС). 

Вибрации могат да възникнат от използваната техника за направа на изкопите и при 

строително-монтажните работи. Тези вибрации са кратковременни, с локален обхват и ще 

имат въздействие основно върху операторите на съответната техника, за което следва да се 

предприемат съответните предпазни мерки.  

Експлоатация 

По време на експлоатация на балнеологичния център източник на шум ще бъдат 

основно МПС на посетителите – движението им в границите на имота е ограничено, както 

и жизнената дейност на посетителите – не се генерират значими шумови нива. 

Експлоатацията не е свързана с генериране на вибрации.  

По смисъла на Закона за здравето, предметът на ИП – балнеологичният център 

представлява обект с обществено предназначение. В този смисъл за вилните сгради са 

приложими определените в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите на шум в 

околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 

денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 

методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от 

шума върху здравето на населението гранични стойности на нивата на проникващ шум, 
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съгласно които допустимото еквивалентно ниво на шума е 35 dB(A) за ден и вечер и 30 

dB(A) за нощ. Предвид установеното и възможно бъдещо ползване на съседните имоти, не 

се очаква тези нива да бъдат превишени от външни за обекта източници.  

Закриване и рекултивация 

Аналогично на въздействието по време на строителството.  

Обобщени изводи за въздействието:  

Въздействие в резултат на генериране на шум и локални вибрации ще се наблюдава 

за периода на строителството – въздействието е краткотрайно, за периода на строителство, 

в рамките на работния ден, и няма да доведе до превишаване на нормите за шум за най-

близките обекти с нормиран шумов режим. 

За периода на строителство се очакват локални вибрации – на тях са подложени 

единствено операторите на съответната техника; 

Експлоатацията на обекта не е свързана с генериране и въздействие на наднормен 

шум. 

Вредните физични фактори не създават риск за населението, посетителите и 

обитателите на съседни обекти. 

 

4.13. Отпадъци и опасни вещества  

4.13.1. Отпадъци 

Интегрираното управление на отпадъците изисква вземане на решения и прилагане 

на ясно определени количествени цели в рамките на една система, състояща се от законови, 

технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници на 

ресурси и определени отговорности за всички участници, изпълняващи тези цели. 

Предварително съхраняване на отпадъци 

Генерираните опасни, строителни и битови отпадъци на територията на площадката 

са подчинени на принципа за разделното събиране. Предварително съхранените отпадъци 

се разделят по вид и по начин, непозволяващ смесването им. 

Предварително съхраняване на отпадъците (които се образуват и съхраняват на 

площадката) ще се извършва за срок не по-дълъг от: 

 три години при последващо предаване за оползотворяване; 

 една година при последващо предаване за обезвреждане. 

Управление на отпадъците, генерирани по време на строителството 

За строителните отпадъци, образувани от този етап, не се посочват конкретни 

площадки за предварително съхраняване поради спецификата в изискванията за 

предварително съхраняване, указани в Наредбата за управление на строителните отпадъци 

и за влагане на рециклирани строителни материали (наричана по-долу в текста Наредбата 

за краткост), а именно: 

Възложителят, съвместно с изпълнителя на строителството, ще изготви План за 

управление на строителни отпадъци (ПУСО) предвид факта, че ще се извърши строителство 

на сграда с РЗП, по-голяма от 700 кв. метра (изискване на чл.15, ал.1, т.5 от наредбата, 

влязла в сила на 08.12.2017 г.). 
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Възложителите на СМР осигуряват селективното разделяне и материалното 

оползотворяване на неопасните строителни отпадъци, образувани при тези дейности, в 

количествата и в сроковете по приложение №7 от Наредбата. 

При извършване на СМР строителни отпадъци се третират от лица, които имат право 

да извършват дейности по третиране на строителни отпадъци съгласно чл. 35 ЗУО, или се 

предават за третиране на лица, които имат право да извършват дейности по третиране на 

строителни отпадъци съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Строителните 

отпадъци се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно 

(чл.5, ал.2 от наредбата). Местата за съхранение на тези отпадъци са определени с 

инвестиционния проект и в План за управление на строителни отпадъци. 

Лицата, които извършват дейности по събиране и транспортиране, както и събиране, 

съхраняване и третиране на строителни отпадъци, водят отчетност съгласно изискванията 

на Наредба №1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публични регистри. 

Управление на отпадъците, генерирани по време на експлоатацията  

Битови отпадъци: 

Смесени битови отпадъци няма да се съхраняват предварително в комплекса; 

изнасят се в контейнери за ТБО, разположени съгласно схема на община Равно поле. 

Условия на съхранение: в осигурени съдове за ТБО, разположени извън територията на 

комплекса. 

Биоразградими отпадъци: 

Биоразградимите отпадъци от кухни с код 20 01 08 ще се събират в закрити метални 

съдове. Биоразградимите отпадъци с код 20 02 01 ще се събират в пластмасови контейнери. 

Количеството отпадъци, което се очаква от обекта ще бъде събирано и третирано съвместно 

с общия битов отпадък. 

Хранителни масла и мазнини с код 20 01 25 ще се събират в закрити метални съдове. 

При натрупване на определено количество ще се предават на физическо или юридическо 

лице притежаващо Разрешение, издадено по реда Закона за управление на отпадъците, въз 

основа на писмен договор. 

Други неопасни отпадъци: 

Ще се събират разделно в подходящи съдове и при натрупване на определено 

количество ще се предават на физическо или юридическо лице притежаващо Разрешение, 

издадено по реда ЗУО, въз основа на писмен договор. 

Опасни отпадъци:  

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 от около 0,1 т/годишно ще се събира периодично при 

почистването и поддръжката на съоръжението от лицензирана фирма, въз основа на 

сключен договор.  

4.13.2. Опасни вещества 

Строителство 
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Строителните дейности, свързани с изграждането на комплекса са свързани с 

допълнително, краткотрайно въздействие на някои опасни вещества. Това се дължи на 

използването на тежки изкопни и строителни машини предимно на дизелово гориво, 

увеличено замърсяване с отпадъчните нефтени смазочни масла, строителен прах, цимент, 

генериране на строителни отпадъци, съдържащи материали за хидроизолация, асфалт и 

въглеводородни смоли, хидроизолационни материали, полимерни лепила, бои и лакове, 

специални настилки. От изключително важно значение е да не се допуска използването на 

азбестови материали за изолация. 

На етап строителство зареждането на техниката с горива и смяна на масла ще се 

извършват извън границите на имотите на ИП, в специализирани сервизи. Масла ще се 

осигуряват само при необходимост, в малки разфасовки и ще се използват незабавно. 

Дизеловите горива за строителната техника ще съответстват на изискванията в 

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на 

техния контрол. 

Експлоатация 

В тази фаза на ИП на територията на обекта ще се употребяват и ще са налични 

следните опасни вещества: 

- натриев хипохлорит (9-10% р-р) – ще се използва за целите на дезинфекция 

на водите в басейните и за работата на инсталацията за редуциране на количеството арсен 

и желязо. Класифициран е съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: 

Н290, Корозивно за метали, категория на опасност 1; Н314, Корозия на кожата, Категория 

1В; Н335, Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, 

категория на опасност 3, дразнене на дихателните пътища; Н400, Остра токсичност за 

водната среда, Категория 1;  

- солна киселина (16-18% р-р) – за третиране на водата в басейните. 

Киселината е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: 

Н314, , Корозия на кожата, Категория 1В; Н335, Специфична токсичност за определени 

органи - еднократна експозиция, категория на опасност 3, дразнене на дихателните пътища; 

- хладилен агент R-513A – наличен е в термопомпените инсталации, хладилни 

камери и др. Класифициран е съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, категория на опасност: 

H280, Газ под налягане: сгъстен газ; 

- природен газ - източник на топлоенергия и електроенергия. Класифициран е 

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H220, Запалим газ, категория 

на опасност 1; H280, Газ под налягане: сгъстен газ; 

За пречистване на водата в басейните ще се използват допълнително пълнежи - 

модифициран железен хидроокис (FeOOH) и „Manganese greensand“ – манганов глауконит, 

които не се класифицират като опасни вещества/смеси по критериите на Регламент (ЕО) № 

1272/2008. 

В обхвата на Приложение 3 на ЗООС са следните ОХВ:  

 Природен газ - поименно изброено вещество в т. 18 от Част 2 на Приложение 

3 на ЗООС. На площадката на ИП, природният газ ще е наличен в газопровод 

с вътрешен диаметър Ø 200 mm, дължина до 200 m и налягане на газа 6 бара. 
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Максималното налично количество в газопровода в границите на 

площадката/ батерията е до 0.03 тона. 

 Натриев хипохлорит – попада в категория опасност към Раздел „Е“ - 

Опасности за околната среда, Е 1 Опасни за водната среда в Категория Остра 

опасност, Категория 1, от Част 2 на Приложение 3 на ЗООС. Предвижда се да 

се съхраняват до 20 m3 (24 t), което е необходимото количество на месец.  

Предприятието не се класифицира като предприятие с нисък (НРП) или висок 

рисков потенциал (ВРП). На площадката е възможно да има налични опасни вещества в 

обхвата на Приложение 3 на ЗООС, но значително под съответния праг за рисков 

потенциал: до 0.03 t природен газ при 50 t праг за НРП и до 24 t натриев хипохлорит при 

100 t праг за НРП. 

На територията на комплекса няма да се съхраняват опасни вещества или смеси, 

равни или надвишаващи количествата по Приложение 3, Глава VІІ на ЗООС. Задължително 

е при доставката на натриевия хипохлорит да се изисква от Доставчика, Информационен 

лист за безопасност. Въз основа на информацията от него следва да се разработят 

инструкции за съхранение и употреба, които да са на разположение на лицата, които 

извършват дейности с опасното вещество. 

Не се предвижда да има налични опасни отпадъци, които притежават еквивалентни 

свойства по отношение на потенциал за големи аварии. 

Обобщени изводи за въздействието:  

Правилното, съобразено с нормативната уредба управление на отпадъците 

гарантира липсата на отрицателно въздействие на отпадъците върху околната среда и 

здравето на хората на обекта и в близост.  

На територията на обекта, като опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС, ще 

са налични единствено натриев хипохлорит в бидони и природен газ в газопровод, в 

количества значително под праговите за класификация на предприятие/съоръжение като 

такова с нисък или висок рисков потенциал от възникване на голяма авария.  

 

4.14. Генетични модифицирани организми  

Дейностите по ИП не са свързани с генетично модифицирани организми. 

4.15. Трансгранично въздействие  

ИП ще се реализира в границите на отредените имоти 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 отредените имоти. 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 ИП и отдалечеността от 

други държави изключват възможност за трансгранично въздействие върху околната среда 

и човешкото здраве на територията на други държави. 

4.16. Кумулативен ефект  

Кумулиране на въздействията се наблюдава при едновременно протичане на сходни 

влияния от идентични или различни дейности, засягащи едни и същи компоненти и/или 
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фактори на околната среда, или отделни влияния върху различни компоненти, които 

действащи съвместно дават в резултат значимо по степен въздействие.  

Тъй като въздействието от ИП локализирано основно в границите на двата имота и 

непосредствена близост, за възможното кумулативно въздействие върху компонентите и 

факторите на околната среда отношение имат най-вече инвестиционните предложения, 

планове и програми съседните имоти в непосредствена близост, но въпреки това в анализа 

са разгледани ИП, планове и програми, както в непосредствена близост, така и в цялото 

землище на с. Равно поле.  

За оценка на кумулативния ефект е съобразена информацията, получена от РИОСВ-

София (с писмо с изх.№ 8468/21.12.2020 г., с което е предоставено Решение за предоставяне 

на достъп до обществена информация № 32/18.12.2020 г.*) и от Община Елин Пелин (с 

писмо с изх.№ Към П_02-36549-(1) от 07.01.2021 г. – представена е информация за ИП и 

ПУП в радиус 2000 m) за одобрени и в процес на процедиране инвестиционни предложения, 

планове и програми в землището на с. Равно поле.  

Информацията за ИП, планове и програми в района на ИП е представена в 

следващите две таблици. От тях се вижда, че 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. 

*От процедурите в РИОСВ-София не са разглеждани самостоятелните процедури по 

оценка за съвместимост в землището на с. Равно поле за защитена зона BG0002004 „Долни 

Богров-Казичене“ за опазване на дивите птици, тъй като: 

 Инвестиционното предложение отстои на над 700 m от защитената зона и 

обхвата на въздействие не засяга защитената зона; 

 Съгласно становище на РИОСВ-София с изх.№ 13650-7569/24.11.2020 г. 

настоящото ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху защитени зони и природни местообитания на видове, предмет на опазване в 

най-близката защитена зона (BG0002004 „Долни Богров-Казичене“ за опазване на 

дивите птици), и не е необходимо да се извършва ОС; 

 Самостоятелните процедури по оценка за съвместимост са за инвестиционни 

предложения, планове и програми извън обхвата на процедурите по ОВОС и ЕО, 

съответно те също няма как да взаимодействат кумулативно с инвестиционното 

предложение, предмет на настоящата процедура по ОВОС. 
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Таблица № 4.16-1 Анализ на евентуалния кумулативен ефект с Инвестиционни предложения, планове и програми съгласно Публичния 

регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и екологична оценка на МОСВ и публикуваната информация на интернет 

страницата на РИОСВ-София, по информация на РИОСВ-София 

№ ИП, план, програма, компетентен орган Анализ и оценка на кумулативния ефект 

1. 
ИП: Изграждане на център за обучение по безопасност на движението, зона 

за спорт – състезателна писта и зона за спорт и отдих – хотелски комплекс и 

спортни съоръжения, с. Равно поле, община Елин Пелин, МОСВ, 2006 г. 

Центърът отстои на над 800 южно от имотите, предмет на ИП. 

Предвид отстоянието и обхвата на въздействията на ИП не се 

очаква кумулиране на въздействия между двата обекта.  

2. 
Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XV-160011, в кв. 75, местност „Пред селото”, 

землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2011 г. 
Кв. 75 отстои на над 700 м южно от имотите, предмет на ИП -  

Предвид отстоянието и обхвата на въздействията на ИП не се 

очаква кумулиране на въздействия между двата обекта. 

3. 
ПУП-ПРЗ за застрояване за създаване на жилищна устройствена зона, в която 

се предвижда да бъдат изградени жилищни сгради, на имот 060013, м. 

„Бабки“, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, област Софийска, 

РИОСВ-София, 2012 г. 

Жилищната устройствена зона няма потенциал за отрицателно 

въздействие, което би могло да кумулира с въздействието на 

балнеологичния център.  

4. 
ПУП-ПЗ за поземлени имоти № № 052013, 052014 и 052019 в землището на 

с. Равно Поле, община Елин Пелин за Голф селище „Света София“, РИОСВ-

София, 2012 г.  

Имотите на ПУП-ПЗ са на изток от р. Лесновска, с която граничат 

имотите на ИП, на разстояние около 80 m. Голф селището е 

изградено и въведено в експлоатация – същото не е източник на 

вредности в околната среда, нито на въздействия, които да достигат 

до имотите, предмет на ИП за балнеоложкия център. Не се очаква 

кумулиране на въздействия.  

5. 
ИП: "Разширяване на съществуваща административна сграда" в УПИ V-98,кв. 

127С, с. Равно поле, община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2013 г. 
ИП няма потенциал за кумулативно въздействие с ИП за 

балнеологичния комплекс.  

6. 
ИП: „Полагане на електропровод през трасе ПИ 413, 462 и 800 и 

електрозахранване на имот № 029028, изграждане на пречиствателна станция 

за питейни води и сондажен кладенец за жилищна сграда” по КВС на с. Равно 

поле, общ. Елин Пелин, РИОСВ-София, 2013 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  
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№ ИП, план, програма, компетентен орган Анализ и оценка на кумулативния ефект 

7. 
ИП: Производство на декоративни латексови бои на водна основа" в УПИ 

XIII-25, 26, 28, кв. 2, с. Равно поле, община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2013 

г. 

Отстои на над 500 m западно от имотите на ИП Предвид 

отстоянието и обхвата на въздействията на ИП не се очаква 

кумулиране на въздействия между двата обекта. 

8. 
ИП: Транспортен достъп, газопровод, водопровод и електропровод за 

захранване на ПИ № 021016 „За складове и офиси” в землище на с. Равно 

поле, община Елин Пелин, Софийска област, РИОСВ-София, 2014 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

9. 
ИП: Тръбен кладенец за промишлени цели - производствени нужди в УПИ 

XXXVII-за ПСД, кв. 4 по плана на сп. Верила, землище на с.Равно поле, 

община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2014 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

10. 
ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 040009, м. „Барата“, землище на с. Равно поле, 

община Елин Пелин – за индивидуално вилно строителство, РИОСВ-София, 

2014 г. 

Вилното строителство няма потенциал за отрицателно въздействие, 

което би могло да кумулира с въздействието на балнеологичния 

център. 

11. 
ИП: „Изграждане на логистичен център” в УПИ I-5,18,54,55-„за произв. и 

складови помещения за офис мебели“, кв. 11, в землището на село Равно поле, 

община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2015 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

12. 
ИП: "Силозно складово стопанство, навес, работилница, административна 

сграда" в ПИ 021016, с. Равно поле, община Елин Пелин, РИОСВ-София, 

2015 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

13. 
ИП: Изграждане на техническа и пътна инфраструктура за кв. 73, 74 и 75 

(бивш имот №160002), землище на с. Равно поле, РИОСВ-София, 2015 г. 
Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

14. 
ИП: Изграждане на улица между гр. Елин Пелин и с. Равно поле от път III-

105 до път IV-60026 с обща дължина 5.327 км, РИОСВ-София, 2015 г. 
Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

15. 
ИП: Изграждане на „Транспортен достъп до имот № 029025, засягащ имоти 

№№ 000367, 000369, 00413 и 000809”, землище на с. Равно поле, община Елин 

Пелин, РИОСВ-София, 2015 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

16. 
ИП: Външно електрозахранване на двуетажна къща за гости с допълващо 

застрояване – гараж и склад за отоплителни материали” находяща се в УПИ 
ИП няма потенциал за отрицателно въздействие, което би могло да 

кумулира с въздействието на балнеологичния център. 
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№ ИП, план, програма, компетентен орган Анализ и оценка на кумулативния ефект 

ІІІ-196024, кв. 51, село Равно поле, община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2016 

г. 

17. 
ИП: "Изграждане на жилищни сгради" в имоти № 013019 и 013020, м. "Юрто", 

землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2016 г. 
Жилищната сграда няма потенциал за отрицателно въздействие, 

което би могло да кумулира с въздействието на балнеологичния 

център. 

18. 
ИП: "Изграждане на навес за селскостопанска техника с линия за 

производство на масло от кориандър" в ПИ 021016, м. "Донин кладенец", 

землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област, РИОСВ-

София, 2016 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

19. 
ИП: "Изграждане на комплекс от индивидуални жилищни сгради, сгради за 

обществено обслужване, спортни съоръжения и озеленяване" в поземлени 

имоти № 171010 и № 171011, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, 

РИОСВ-София, 2016 г. 

Жилищният комплекс няма потенциал за отрицателно въздействие, 

което би могло да кумулира с въздействието на балнеологичния 

център. 

20. 
ПУП-ПП за техническа инфраструктура - транспортен достъп и 

електропровод за захранване на поземлен имот № 083012, землище на с. 

Равно поле, община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2016 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

21. 
ИП: „Изграждане на десет идивидуални вилни сгради" в имот № 062005, м. 

„Калище", землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, РИОСВ-София, 

2017 г. 

Вилното строителство няма потенциал за отрицателно въздействие, 

което би могло да кумулира с въздействието на балнеологичния 

център. 

22. 
ИП: "Мобилна станция и стационарна линия за производство на натурално 

сорбе" в УПИ XXXV "За ПСД", кв. 4, в землището на с. Равно поле, спирка 

Верила, община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2018 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

23. 
ИП: "Изграждане на открит паркинг със слънцезащитни навеси за 

автомобили" в УПИ П-466,130001,130002,130003, масив 130, с. Равно поле, 

община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2018 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

24. 
ИП: "Изграждане на тръбен кладенец (с дълбочина около 40м.) за реинжекция 

на добитите от съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) 
Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  
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№ ИП, план, програма, компетентен орган Анализ и оценка на кумулативния ефект 

подземни води" в УПИ X-54,55 - СПТД, кв.2 по плана на СПЗ с.Равно поле, 

община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2018 г. 

25. 
ПУП-ИПРЗ за УПИ XXI-11 „за жилищни нужди“, УПИ XXII-11 „за жилищни 

нужди“, УПИ XXIII-11 „за жилищни нужди“ и УПИ XXIV-11 „за жилищни 

нужди“, кв. 75, землище на с. Равно поле и ПУП-ИПРЗ на УПИ XIX-11 „за 

жилищни нужди“ и УПИ XX-11 „за жилищни нужди“, кв. 75, землище на с. 

Равно поле за образуване на нов УПИ XIХ-11 „за промишлени, складови и 

търговски дейности“, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, 

РИОСВ-София, 2018 г. 

Жилищната зона няма потенциал за отрицателно въздействие, 

което би могло да кумулира с въздействието на балнеологичния 

център. 

26. 
ИП: Мобилна станция и стационарна линия за производство на натурално 

сорбе“ в УПИ XXXV „За ПСД“, кв. 4, в землището на с. Равно поле, спирка 

Верила, община Елин Пелин, РИОСВ-София, 2019 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

27. 
ИП: Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 25 м за напояване на 

земеделски култури“ в поземлен имот с идентификатор 61248.103.13, м. 

„Солейманов кладенец“, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, 

РИОСВ-София, 2020 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

28. 
ИП: „Разширение и частично вътрешно преустройство и реконструкция на 

„Складова база за готова продукция и пакетирани стоки“, административна 

сграда за управление и площадкова инфраструктура“, в УПИ V-94,95,98, кв. 

127с, сп. Верила, в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин и 

„Изграждане на открит паркинг, открит резервоар (воден басейн) за дъждовни 

води с помпена станция, два надземни резервоара за вода за противопожарни 

нужди с помпена станция“ в ПИ с идентификатор 61248.130.489, (стари ПИ 

№№ 130010, 130011, 130012, 130013, 130014, 130020, 130021, 130022, 130023, 

130024, 130025 – за „Складова дейност“) в землището на с. Равно Поле, 

община Елин Пелин, Софийска област, РИОСВ-София, 2020 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

29. 
ИП: Изграждане на тръбен сондажен кладенец за техническо водоснабдяване 

на обект: „Складова база“ в поземлен имот с идентификатор 61248.38.9 в 

землището на с. Равно поле, м. „Барата“, община Елин Пелин, РИОСВ-

София, 2020 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  
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№ ИП, план, програма, компетентен орган Анализ и оценка на кумулативния ефект 

30. 
ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 61248.139.22, в землището на с. Равно поле, 

община Елин Пелин – за изграждане на автосервиз, автомивка, автоморга, 

пътна и мобилна помощ и офис, РИОСВ-София, 2020 г. 

Описаното ИП няма връзка с ИП, предмет на настоящия Доклад за 

ОВОС – не се очаква кумулативно въздействие.  

 

Таблица № 4.16-2 Анализ на евентуалния кумулативен ефект с одобрени ПУП в радиус до 2000 m от имотите, предмет на ИП,  за периода 

2015-2020 г. по информация на Община Елин Пелин 

№ Одобрени ПУП Анализ и оценка на кумулативния ефект 

1. 
ПИ № 61248.141.66, м. „Анджарлия“-за промишлени и административни 

дейности, одобрен през 2017 г. 
ПИ отстои на 1 722 m от имотите, предмет на ИП 

Предвид отстоянието и обхвата на въздействията на ИП не се 

очаква кумулиране на въздействия между двата обекта. 

2. 
ПИ № 013020, м. „Юрто“ – за складове и офиси, одобрен през 2017 г. 

ПИ отстои на 93 m от имотите, предмет на ИП – складовете и 

офисите не са източник на въздействие, което може да кумулира с 

въздействието на балнеологичния център – при едновременно 

извършване на строителните дейности за двата обекта е възможно 

възникване на кумулативен ефект, свързан със запрашаване и 

повишаване на шума от трафика на транспортната и строителна 

техника, която ще се ползва. Въздействието е краткотрайно и 

напълно обратимо.  

3. 
ПИ № 61248.141.28, м. „Анджарлия“ – за складово-търговска база за 

промишлени стоки, одобрен през 2018 г. 
ПИ отстои на 1 447 m от имотите, предмет на ИП. 

Предвид отстоянието и обхвата на въздействията на ИП не се 

очаква кумулиране на въздействия между двата обекта. 

4. 
ПИ № 013021, м. „Юрто“ – 23 новообразувани имоти за жилищно строителство, 

одобрен през 2019 г. 
ПИ отстои на 93 m от имотите, предмет на ИП – жилищното 

строителство няма потенциал за кумулиране на отрицателно 

въздействие с ИП, предмет на настоящия Доклад за ОВОС – при 

едновременно извършване на строителните дейности за двата 

обекта е възможно възникване на кумулативен ефект, свързан със 
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№ Одобрени ПУП Анализ и оценка на кумулативния ефект 

запрашаване и повишаване на шума от трафика на транспортната и 

строителна техника, която ще се ползва. Въздействието е 

краткотрайно и напълно обратимо. 

5. 
ПИ № 61248.134.61, м. „Анджарлия“ – за складово-търговска база за продукти 

на хранително-вкусовата промишленост, одобрен през 2019 г. 
ПИ отстои на 1 790 m от имотите, предмет на ИП 

Предвид отстоянието и обхвата на въздействията на ИП не се 

очаква кумулиране на въздействия между двата обекта. 

6. 
ПИ № 61248.60.50, м. „Бабки“ – за вилно строителство, одобрен през 2020 г. 

ПИ отстои на 1 296 m от имотите, предмет на ИП 

Предвид отстоянието и обхвата на въздействията на ИП не се 

очаква кумулиране на въздействия между двата обекта. 
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От информацията в таблиците може да се обобщи, че кумулативен ефект от 

реализацията на ИП е възможен единствено по отношение на ИП/ПУП, предвидени в 

непосредствена близост, и то единствено за случаите на едновременно строителство, като 

въздействието е краткотрайно, ограничено като период, поради не големия обем на 

строителните дейности и липсата на мащабни строителни обекти. Основната проява на 

кумулативния ефект е създаването на дискомфорт (повишено прахоотделяне и шум от 

работата на строителната и транспортна техника) за евентуални постоянни обитатели на 

най-близките съседни жилищни сгради. Въздействието краткотрайно и е напълно 

обратимо, съответно не се очаква значително отрицателно кумулативно въздействие при 

реализиране на ИП.  

4.17. Обобщени данни за потенциалното въздействие на инвестиционното 

предложение върху компонентите на околната среда 

Обобщени данни за въздействието на ИП върху компонентите и по отношение на 

факторите на околната среда, в т.ч. човешкото здраве по време на строителството (С) 

(припокриват се с въздействията по време на закриване и рекултивация) и експлоатацията 

(Е) са представени в Таблица 4.17-1:  

Таблица 4.17-1 Обобщени данни за въздействието на ИП 

Компонент/Фактор на 

околната среда 

Обобщение за въздействието 

Климат С- не се очаква 

Е- не се очаква 

Атмосферен въздух С- локално пряко, краткосрочно, обратимо, без 

кумулативен ефект 

Е- не се очаква 

Води – повърхностни и 

подземни, в т.ч. риск от 

наводнения 

С-локално, незначително, краткосрочно, временно, без 

кумулативен ефект 

Е-не се очаква 

Земни недра С-локално, пряко, незначително, краткосрочно, 

необратимо, без кумулативен ефект 

Е-не се очаква 

Почви и земеползване С-локално, пряко, отрицателно, еднократно, частично 

обратимо, без кумулативен ефект 

Е-локално, незначително, дългосрочно, постоянно, без 

кумулативен ефект 

Ландшафт  С-локално, отрицателно, незначително, дългосрочно, 

еднократно, без кумулативен ефект 

Е-локално, дългосрочно, постоянно, без кумулативен ефект 

Защитени зони и защитени 

територии 

С и Е- локално, дългосрочно, постоянно, без кумулативен 

ефект 

Растителност  С и Е- локално, отрицателно, незначително, дългосрочно, 

еднократно, без кумулативен ефект 

Животински свят С и Е- локално, отрицателно, незначително, дългосрочно, 

еднократно, без кумулативен ефект 

Е-не се очаква 
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Компонент/Фактор на 

околната среда 

Обобщение за въздействието 

Материални активи С-пряко въздействие, свързано с промяна на 

земеползването на земята като материален актив, 

положително от гледна точка на ползата за собственика, 

локално.  

Е-поддържането на материалните активи, в т.ч. озеленените 

площи е пряко, положително, дългосрочно като 

въздействие.  

Културно наследство Не се очаква въздействие 

Население и човешко здраве С-ограничено по обхват, отрицателно, пряко, незначително, 

временно, краткосрочно, обратимо, без кумулативен ефект 

Е-положително, дългосрочно 

Вредни физични фактори С-локално, отрицателно, пряко, незначително, временно, 

краткосрочно, обратимо, без кумулативен ефект (освен при 

едновременно строителство в граничещи в непосредствена 

близост имоти) 

Е-не се очаква 

Отпадъци и опасни вещества Не се очаква отрицателно въздействие 

Генетично модифицирани 

организми 

Няма въздействие 

5. ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩИ И ОТ: 

5.1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, 

включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, 

ако е приложимо  

Оценката на вероятно засягане и последици за компонентите и факторите на 

околната среда, в т.ч. човешкото здраве, направена в т.4 на Доклада за ОВОС показва, че 

значителни последици не се очакват по време на строителството, експлоатацията, 

закриването и рекултивацията за конкретното ИП. 

Най-съществено е въздействието по време на строителството, като същото е 

ограничено като период и време за изпълнение на дейностите, с локален обхват е, не е 

мащабно като параметри на обектите, и по отношение на повечето компоненти е обратимо. 

Експлоатацията не води до значителни негативни въздействия.  

Дейности по събаряне ще има при закриването и рекултивацията на обекта. Те ще се 

изпълняват по предварително разработен план за закриване и рекултивация, съгласуван със 

съответните компетентни органи. Като цяло въздействията са аналогични на тези при 

строителството.  
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5.2. Използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, 

водите и биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, 

устойчивото наличие на тези ресурси  

ИП не е свързано с добив на подземни богатства, съответно с използване на земните 

недра.  

При изпълнение на вертикална планировка на терена ще бъдат необходими 

определени количества почви и земни материали. Ще бъдат извършени изкопни работи в 

обем на около 38124.36 м3. За достигане на определените нива ще бъдат извършени 

насипни работи с общ обем 47695.98 м3. В тази връзка не се генерират земни маси като 

отпадък.  

Една част от тях ще бъдат взети от изкопаните земни маси при строителството на 

обекта. Тъй като необходимото количество пръст и земни маси за насипи е по-голямо от 

изкопаната такава, възложителят ще ги доставя, чрез договор с външна фирма от района, 

до обекта.  

Отделения хумусен пласт (отнет хумусен пласт – от около 45137 м2 (около 27082.20 

м3) ще се използва за външните зелени площи на обекта.  

За оформяне на пясъчен плаж с площ от 1558 м2 ще е необходимо определено 

количество пясък. 

Необходимо е количество вода за тревните площи и растителността при засаждането 

и за поддържането им (средно по 10 l/m2 за тревните площи и по 10 l/m2 на бр. растителност 

- дървета и храсти). Конкретната норма и количества ще бъдат в съответствие с проекта за 

ландшафтно оформяне на зелените площи на обекта. 

След използването на минерална вода в басейните, се предвижда контролирано и 

изпускане в изкуствено декоративно езеро създадено в имот 61248.14.2, от което гравитачно 

ще се оттича в река „Лесновска”. Количеството на тези води ще бъде около 8 940.00 m3 

месечно. 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 и не 

подлежат на разрешителен режим. 

Дъждовните води от паркинг зоната след преминаването им през 

каломаслоуловителя и отпадъчните битово - фекални води след пречистване в ЛПСОВ се 

предвижда да бъдат зауствани в р. Лесновска, като проектната точка на заустване е с 

географски координати 42°40'7.37"N 23°32'6.16"E. Дейностите по заустването на отпадъчни 

води в р. Лесновска 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.  

При спазване на задълженията на титуляра на разрешително за ползване на воден 

обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, не се очакват значителни 

последици при ползването на повърхностните води. 

За осигуряване на пълноценни условия за рекреация и балнеолечение на 

посетителите на обекта се предвижда да се използва  минерални води от С-46хг от НМВ 
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"Казичене - Равно поле"  участък Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин. 

Предпоставки за развитието на хидротермален туризъм произтичат от наличието на 

водоизточници разкриващи минерална вода в землището на с. Равно поле предоставени за 

безвъзмездно ползване на Община Елин Пелин с Решение № 45 /07.02.2019 на Министъра 

на околната среда и водите. 

Необходимите водни количества за водовземане от С 46 хг от НМВ "Казичене - 

Равно поле" участък Равно поле - Софийска област, община Елин Пелин към балнеологичен 

център възлизат на: до 3,78  l/s - средногодишен дебит за 365 дни.  

При спазване на задълженията на титуляра на разрешително за водовземане от 

минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от 

ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения и ненадвишавне 

на разрешения годишен воден обем, не се очакват значителни последици при ползването на 

повърхностните води. 

С реализирането на ИП ще бъде засегната част от прилежащите на с. Равно поле 

земеделски земи, която се обитава от ограничен брой животински видове. Експлоатацията 

на бъдещия белнеоложки комплекс е свързана с ползването на ресурси, с възможност на 

промени в състава на растителната покривка на съседни територии и дълготрайна промяна 

на числеността и състава на обитаващите ги животински видове. При спазване на 

изискваниятаq посочени в Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти 

последиците от въздействията върху обитаващите р. Лесновска животински видове, 

земноводни, риби и безгръбначни ще бъдат незначителни. 

5.3. Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация; 

възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на 

отпадъците  

Подробни анализ и оценка на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са 

направени в т. 4.1 от ДОВОС. Резултатите показват, че обхватът на въздействие от 

строителството и експлоатацията на обекта, представляващ балнеоцентър, ще бъде  

незначителен, при това единствено по време на извършване на строителните дейности и в 

рамките на строителната площадка и в непосредствена близост до нея. 

Нормалното функциониране на обекта няма да доведе до съществени изменения в 

интензивността на транспортния поток по основните пътища или до увеличаване на 

емисиите от други източници в района в близост до имота, предвиден за реализацията на 

инвестиционното предложение. 

Характеристиката и предназначението на инвестиционното предложение не 

предполага емисии на замърсители, които да оказват въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух. 

Емисиите в атмосферния въздух от съоръженията, използващи природен газ ще са 

основно под формата на азотни оксиди, като се очаква те да са в незначителни количества, 

под нормите за допустими емисии, така че да не оказват въздействие върху качеството на 

въздуха в района. 
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Вероятността за поява на допълнително отрицателно въздействие по отношение на 

качеството на въздуха в района е минимална. Инвестиционното предложение е с ограничен 

обхват и няма да предизвика значителни въздействия в района на населеното място. 

Осезаемо, но локално въздействие може да има по време на строителството. Това 

въздействие ще е напълно обратимо, в рамките на строителната площадка и в 

непосредствена близост до нея, като след разсейване на емисиите няма да остане ефект 

върху околната среда. Въздействието ще бъде ограничено по времетраене само в периода 

на извършване на строителните дейности.  

Очакваните концентрации на замърсители не създават предпоставки за промяна на 

качеството на въздуха в района, предназначен за реализация на инвестиционното 

предложение.  

Въздействието на вредните физични фактори е анализирано и оценено в т.4.12 на 

Доклада за ОВОС – то е за периода на строителството, локално, напълно обратимо. Не се 

очаква превишение на норми за шум в съседни имоти.  

Не са наблюдавани завишени концентрации техногенни радионуклеиди.  

Не се очакват вредни въздействия в резултат на генерираните отпадъци по време на 

строителство и експлоатация. Видовете отпадъци са описани към т. 1.4 на Доклада за 

ОВОС. В т.4.13.1 на Доклада за ОВОС е представена информация за тяхното управление. 

В границите на имота няма да се извършват дейности по третиране (обезвреждане, 

оползотворяване и др.) на отпадъци – отпадъците ще се предават на фирми, притежаващи 

изискващите се регистрационни документи и разрешителни.  

5.4. Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, 

включително вследствие на произшествия или катастрофи  

Оценка на рисковете за човешкото здраве е направена в т.4.11 на Доклада за ОВОС. 

В останалите подточки на т.4 е оценено въздействието по отношение на останалите 

компоненти и фактори на околната среда. Резултатите от анализите и оценките показват, че 

характера и същността на ИП не са свързани с вредно въздействие върху здравето на хората, 

а напротив – балнеологичният център за комплексна профилактика, рехабилитация и 

хидротерапевтично лечение с минерална вода в с. Равно поле, община Елин Пелин, 

Софийска област би оказал положително въздействие върху здравето на ползвателите на 

услугите на комплекса.  

По отношение на евентуални произшествия и катастрофи, предметът на ИП не е 

свързан с риск от произшествия и катастрофи.  

За етапа на строителство, а в последствие и за етапа на експлоатация следва да се 

изготвят и прилагат Аварийни планове и евакуационни схеми в случай на бедствия (пожар, 

наводнение, земетресение и др.).  

На територията на имота, предмет на ИП, както и в близост, няма регистрирани 

културни ценности. В частите на Доклада за ОВОС, в които е разгледано културното 

наследство, са дадени насоки за действията, съгласно чл. 160 от Закона за културното 

наследство, които строителят на обекта следва да предприеме при откриване на предмети и 

обекти с признаци на културна ценност.  
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5.5. Комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или 

одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи 

проблеми в околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които 

е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси 

Идентифицираните рискови фактори и тяхната характеристика показват, че при 

строителството и експлоатацията на обекта нямат негативно комбинирано комплексно 

кумулативно и отдалечено въздействие върху населението и човешкото здраве, при 

спазване на всички нормативни изисквания за такъв тип обекти и постоянен и периодичен 

контрол на параметрите на средата. 

В т.4.15 на Доклада за ОВОС е направен анализ и оценка на възможното кумулиране 

на въздействия от реализирането на ИП едновременно и комбинирано с други ИП, планове 

и програми в района, като резултатите показват, че кумулация на въздействия е възможна 

единствено при едновременно строителство на комплекса и на обекти в непосредствена 

близост, като това въздействие е краткотрайно и напълно обратимо – съответно 

незначително.  

5.6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например 

естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на 

инвестиционното предложение спрямо изменението на климата  

Незначителни емисии на парникови газове ще се образуват от използваната техника 

по време на строителните дейности и от автомобилите на ползвателите на обекта, след 

изграждането му, но емисиите от тях не могат да окажат влияние до степен на изменения в 

локалните климатични условия. 

Същото се отнася и за емисиите на парникови газове, при използването на природен 

газ като източник на енергия за балнеологичния център. 

Промените в климата са в резултат на комплексни продължителни процеси, 

отдалечени във времето и пространството и които силно зависят както от развитието на 

съвременната геоложка епоха (планетарни причини), така и от слънчевата активност, т.е. те 

са факт, вследствие на глобални процеси с големи териториални мащаби и не са относими 

към единични, локални обекти, какъвто е балнеологичния комплекс.  

Следователно строителството и експлоатацията на обекта няма да повлияе върху 

изменението на глобалния климат. Няма да се окаже въздействие върху режима и 

пространственото разпределение на стойностите на климатичните елементи на 

прилежащите територии на площадката на разглежданото инвестиционно предложение.  

5.7. Използваните технологии и вещества  

За етапа на строителство ще бъдат използвани съвременни технологии и техника 

(нискоемисионна и генерираща ограничени шумови и вибрационни нива). Процесите и 

дейностите ще бъдат конкретизирани в Работния проект на ИП – в него ще се детайлизира 

календарен график, необходими материали, техника, работници, строителен план, указания 

за начините и средствата за извършване на строително-монтажните работи, изискванията 

за безопасност, хигиена на труда, действия при аварийни ситуации.  
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Поддръжката, в т.ч. зареждането с гориво, смяната на масла и др., на строителната и 

транспортна техника ще се извършва в специализирани за целта обекти, а не на терена на 

имотите, предмет на ИП.  

Експлоатацията на обекта не е свързана с производствени технологии.  

Веществата, които ще се използват по време на експлоатацията, в т.ч. тези от тях, 

попадащи в обхвата на Приложение 3 на ЗООС, са в количества значително под прага за 

класификация на предприятие/съоръжение като такова с нисък или висок рисков потенциал 

от възникване на голяма авария. По-подробна информация е представена в т. 4.13.2 на 

Доклада за ОВОС. 

 

6. ОПИСАНИЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ МЕТОДИ ИЛИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРОБНОСТИ ЗА 

ЗАТРУДНЕНИЯТА (НАПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ 

ЛИПСА НА НОУ-ХАУ), КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е СРЕЩНАЛ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА 

ИНФОРМАЦИЯ, И ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕСИГУРНОСТ  

6.1. Закони, наредби, методики, методични указания, инструкции, заповеди, 

постановления, правилници, стратегии, план-програми и други литературни 

източници използвани при изготвянето на ДОВОС  

А. Приложима нормативна уредба – съобразени са следните Закони и относимата 

към ИП подзаконовата нормативна база към тях: 

 Закон за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда; 

 Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от 

2.04.1979 г. за опазване на дивите птици, Директива 92/43 на Съвета на ЕИО 

от 21.05.1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна, Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка за съвместимост на планове, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони; 

 Закон за управление на отпадъците и 

o Наредба № 2 за класификация на отпадъците; 

o Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., 

изм. и доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г. и 

o Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на 

вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от 
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обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ. 

бр.64 от 5 Август 2005 г.) 

o Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен 

диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон 

в атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010 г.) 

 Закон за ограничаване изменението на климата; 

 Закон за водите и  

o Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване 

на подземните води обн., ДВ. бр. 87 от 30.10.2007 г., посл. изм. и доп. 

ДВ. бр.102/ 2016 г.; 

o Наредба за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители, Обн. ДВ. бр.88 от 

2010 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.97/2015 г.; 

o Наредба № 3 от 16.10.2000 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; 

o Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за 

допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в 

отпадъчните води, зауствани във водни обекти, Обн. ДВ. бр.97 от 

2000 г., изм. ДВ. бр.24 от 2004 г.; 

o Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели; 

o Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Издадена от 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 

г., поел. изм. и доп., бр. 20 от 15.03.2016 г.  

o Наредба № 2 от 8.6.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване 

на отпадъчни води във водни обекти и определяне на емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване. Издадена от 

министъра на околната среда и водите, (обн., ДВ, бр. 47 от 

21.06.2011 г.).  

o Наредба № 2 от 13.9.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници. Издадена от Министъра на 

околната среда и водите и Министъра на земеделието и храните 

.обн. ДВ, бр.27/2008 г.  

o Наредба № 4 на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 

потребители и за ползване на водоснабдителни и канализационни 

системи /ДВ бр.88/2004 г./. Издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., попр., 

бр. 93 от 19.10.2004 г.; изм. с Решение № 3887 от 28.04.2005 г. на ВАС 

на РБ - бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 13.05.2005 г.  

o Наредба No7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационните системи на 
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населените места. Издадена от министъра на околната среда и 

водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството 

и министъра на здравеопазването, обн, ДВ,бр.98 от 1.12.2000г.  

o Заповед № РД-146/25.2.2015 г. на министъра на околната среда и 

водите за определяне на замърсените води, застрашените от 

замърсяване води и на уязвимите зони в които водите се замърсяват 

с нитрати от земеделски източници.  

o Заповед № РД - 970 / 8.07.2003 г. на министъра на околната среда и 

водите за определяне на чувствителните зони във водните обекти  

o Методика за определяне на ресурсите на подземни води, София, 1999 

год.  

 Закон за защита на растенията; 

 Закон за почвите и  

o Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване 

на хумусния пласт; 

o Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвите; 

 Закон за защита от шума в околната среда и 

 Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите на шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 

денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната 

среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 

вредните ефекти от шума върху здравето на населението; 

 Закон за защитените територии; 

 Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му; 

 Закон за културното наследство; 

 Закон за защита при бедствия; 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за горите; 

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за здравето и  

o Наредба № 9 от 14 март 1991 г. за пределно допустими нива на 

електромагнитни полета в населени територии и определяне на 

хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти; 

o Наредба № 6 от 15 август 2005 г., за минималните изисквания за 

осигуряване на здравето и безопасността на работниците при 

рискове, свързани с експозиция на шум; 

o Инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка от 

МЗ, ДВ бр.62/24.10.1975 г., изм. бр.18/1984 г. и бр.25/2002 г.  

o Наредба 14 за курортните ресурси, курортните местности и 

курортите на МЗ, ДВ бр.12/3.2.1095 г. и измененията му.  

o Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за  осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на товарноразтоварни 

работи; 
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o Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, 

свързани с експозиция на химични агенти при работа; 

o Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за 

разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и 

почивка по време на работа; 

o Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за 

ръчна работа с тежести;  

o Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи; 

o Наредба № 3 от 16.10.2000 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; 

o Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за 

безопасност и опазване на здравето на работещите при използване 

на лични предпазни средства на работното място;  

o Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и 

периодични медицински прегледи на работниците; 

o НАРЕДБА № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за 

осигуряване на здравето и безопасността на работещите при 

рискове, свързани с експозиция на вибрации. 

o Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на 

извършване на оценка на риска; 

o Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за 

осигуряване на здравето и безопасността на работещите при 

рискове, свързани с експозиция на шум. 

o Наредба № 8121з-647 от 15 октомври 2014 г. за правилата и нормите 

за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 

o Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за 

знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;  

o Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд и др.;  

o Наредба №16-116/03.2008г. за техническата експлоатация на 

енергообзавеждането; 

o Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на 

повдигателни съоръжения; 

o Правилник за безопасност и здраве при работа по 

електрообзавеждането с напрежение до 1000 V; 
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 Европейска конвенция за ландшафта (ратифицирана със закон, приет от 

XXXIX Народно събрание на 13 октомври 2004 г. ДВ, бр. 94 от 2004 г.. в сила 

за България от 1.март 2005 г. (Обн. ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г.). 

Б. Документация, предоставена от Възложителя на ИП; 

В. Литературни източници, статистическа информация и други:  

 Официални статистически данни, доклади и бюлетини: 

o Статистическа информация от НСИ; 

o Доклади за състоянието на околната среда за 2018 и 2019 г., РИОСВ-

София; 

o Регистър на недвижимите културни ценности с категория 

"национално значение", НИНКН. 

 Стратегии, планове и програми, имащи отношение към ИП – национални, 

регионални и общински, в т.ч. такива поставящи цели по опазване на 

околната среда, относими към ИП – в областта на климата и адаптацията към 

климатичните изменения, биологичното разнообразие, отпадъците, водите, 

риска от наводнения, риска от бедствия, почвите: 

o План за управление на речните басейни в Дунавски район за периода 

2016-2021 г.  

o План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за 

периода 2016-2021 г. 

o Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.; 

o Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-

2030 г. 

 Литературни издания и други разработки:  

o Климатичен справочник за НР България, БАН 1982 г.; 

o European Environmental Agency. The third edition of the 

EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 2019; 

o U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), 

Vol I: Stationary Point and Area Sources, U.S. Environmental Protection 

Agency, Office of Air Quality Planning and Standards, 1998; 

o Атлас на почвите в България. Койнов В., И. Кабакчиев и К. Бонева  

Земиздат. София, 1998 г.; 

o Почвознание. Проф. д.с.с.н.Марин Пенков. Агролес, София, 1996 г.; 

o Почвено-географско райониране, География на Българие - Н.Нинов, 

Академично издание,1997 г.; 

o Почвена ерозия и борбата с нея, проф. к.т.н.инж.Иван Станев, ВИАС 

София, 1987г.; 

o Оценка на земеделските земи в България, Проф. д.с.с.н.Марин 

ПенковВИАС София, 1995 г.; 

o Рекултивация на нарушени терени, Елена Желева,  изд. 

„ПъблишСайСет – Еко”, София, 2010 г.; 

o Ландшафтна структура – П.Петров, География на България 1997г. 

Академично издание; 
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o Ландшафтно планиране, арх. В. Троева, инж. Г. Цолова, УАСГ,1997 

г.; 

o Фауна на България - Том 26. Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. 

Иванов. Aves. Част 2. 1997, 427 с. ISBN 954-430-488-6 , Том 27. Пешев, 

Ц., Д. Пешев, В. Попов. Mammalia. 2004, 632 с. ISBN 954-430-860-1  

o Червена книга на Република България. Електронно издание http://e-

ecodb.bas.bg/rdb/bg/; 

o БДЗП. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални -

защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за 

общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), 

„Странджа” (BG0001007), Натура 2000. МОСВ; 

o БДЗП. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални 

защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за 

общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), 

„Странджа” (BG0002040), Натура 2000. МОСВ; 

o Ботев, Б., Ц. Пешев (отг. ред.)1985. Червена книга на НР България, 

Изд. на БАН,София; 

o Физическа и социално-икономическа география на България, 2002 г, 

БАН, София; 

o Бондев, И. Растителността в България, 1991 г, София; 

o Ръководство за определяне на местообитанията от европейска 

значимост, 2005 г, София; 

o Пешев, Ц, Нанкинов, Д, Пешев, Д. Гръбначните животни в България, 

2000 г, София; 

o Костадинова И, С Дерелиев, Инструкция за оценка на защитени зони 

по чл.7 ал.3 във връзка с чл.6, ал1, т.3 и 4 от Закона за биологичното 

разнообразие, включващи местообитания на видове птици, 

Костадинова И (съст.) 1997. Орнитологично важни места в 

България. БЗДП, Природозащитна поредица. Книга 1, БЗДП, София, 

176 с.;  2001; 

o Мичев, Т., П. Янков. 1993. Орнитофауна. В: Национална стратегия за 

опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади, София, т. 

1, 585-613; 

o Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов,1997. Фауна на 

България, Aves, част II, София, Изд.”Проф. М. Дринов”, БАН, 427 c. 

o Нанкинов, Д и колектив. 2004. Численост на националните популации 

на гнездящите в България птици. Зелени Балкани, Пловдив; 

o Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 

Основни доклади т. 2. Програма за поддържане на биологичното 

разнообразие, 1993; 

o Биоценози с естествено формираща се флора и фауна, толерантни 

към умерен антропогенен натиск и възможности за съществуване на 

уникални флористични и фаунистични елементи, Справочник, МОС, 

1997 г.; 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
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o Застрашените животни в България, Академично издателство 

„проф. Марин Дринов”, София, 2000 г.; 

o Ловни птици и бозайници в България, Практическо ръководство, 

Издателство “Пенсофт”, 2001 г.; 

o Орнитологично важни места в България и Натура 2000; Българско 

дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица/ 

Книга 11; 

o Птиците на Балканския полуостров, Издателство „Петър Берон”, 

София, 1991 г.; 

o Цонев Р, Димова Д, Белев Т, Хабитати, разпространение, площ и 

алгоритъм за картиране; Преработили: Росен Цонев и Мариус 

Димитров); 

o Численост на националните популации на гнездещите в България 

птици 2004 Екип „Орнитофауна“ към Работна група „Фауна“ по 

проект на DEPA НАТУРА 2000 в България; 

o Янков П Атлас на гнездящите птици в България; Българско 

дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица/ 

Книга 10; 

o Collins Bird guide 2nd edition, Harper Collins Publishers Ltd, 

Fälth&Hässler, Värnamo, Sweden 2009; 

o Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в Българската 

икономика от климатичните промени (публикуван на интернет 

страницата на МОСВ, на интернет адрес: 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/S

pecialna_chat929dbdd9d9a2e4690311a63dd80adda6.pdf); 

o Бекяров Г., Тежки метали, въздействието им върху здравето, 

източници на замърсяване и неклинични методи за определянето им в 

тялото на човека, експертно становище, октомври 2009, Пловдив. 

o Стайкова Ж. Влияние на атмосферното замърсяване със серен 

двуокис върху честотата на остри респираторни заболявания при 

подрастващи. Хигиена и здравеопазване, 3, 1990, 30-37 

o Стайкова Ж. Качество на околната среда и здравен риск в района на 

град Кърджали. Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски“, София, 2009 

o Стайкова Ж. Состояние окружающей среды и здоровья населения в 

промышленном районе Болгарии, связанном с производством цветных 

металлов, Издание: Уральский медицинский журнал, Год издания: 

2010. 

o Стайкова Ж., Замърсяване на околната среда в индустриални райони 

в България. Металодобивна индустрия  В: Хигиена. Хигиена и 

екология. Том I, под ред. на проф. д-р Димитър Цветков, Изд. Камея 

ООД, София 2014г., под ред. на проф. д-р Димитър Цветков, Изд. 

Камея ООД, София 2014г., 136, 140 

o Стайкова Ж., Съвременни хигиенно - екологични проблеми. УИ "Св. 

Климент Охридски", София 2018 г. 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Specialna_chat929dbdd9d9a2e4690311a63dd80adda6.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Specialna_chat929dbdd9d9a2e4690311a63dd80adda6.pdf
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o Стайкова Ж., Т. Търновска, Замърсяване на жизнената среда с 

тежки метали в района на гр. Кърджали. Научна конференция с 

международно участие - „Науката в условията на глобализация“, 25 

години СУБ, клон Кърджали, том III, част 1, 1-2 октомври, 2008, 

Кърджали, 240-247. 

o Стайкова Ж., Т. Търновска. Характеристика на заболеваемостта на 

населението в гр. Кърджали.   Научни трудове на СУБ Пловдив, серия 

Г. Медицина, фармация и стоматология, 2, 2003, 191-196 

o Стайкова Ж., Титопулу М. Съвременни европейски подходи към 

промоция на здравето на работното място. Национална научна 

конференция с международно участие на СУБ Кърджали, Наука и 

общество, 5-6 октомври 2017, Кърджали. 

o Титопулу M., Стайкова Ж., Травмы на производстве, связанные с 

организацией рабочего времени, Формы и методы социальной работы 

в различных сферах жизнедеятельности, Материалы V 

Международной научно-практической конференции, посвященной 25-

летию социальной работы в России, 8-9 декабря 2016 г., стр. 298, 

ISBN 978-5-89230-858-8 

o Търновска, Т. и Ж. Стайкова. Съпоставка между здравния статус на 

градското и селското население в Кърджалийска област. Научни 

трудове на СУБ-Пловдив. Серия Г. Медицина, фармация и 

стоматолгия, 2, 2003, с. 191-196. 

o Titopoulou M., Staykova J., Titopoulou Ef., The occupational E-medicine 

in Bulgaria - an innovative OSH solution providing sustainability of the 

workers health, International Congress on occupational Health, Seul, South 

Korea, 2015. 

o By Lawrence Wilson, MD; “Toxic metals in human health and disease”(© 

Revised, July 2008, The Center for Development)- 

http://www.drlwilson.com/Articles/TOXIC%20METALS.htm  

o Ercal N, Gurer-Orhan H, Aykin-Burns N; Curr Top Med Chem. 2001 

Dec;1(6):529-39 

o Valko M, Morris H, Cronin MT; Curr Med Chem. 2005;12(10):1161-208  

o Sayre LM, Perry G, Smith MA ; Curr Opin Chem Biol. 1999 Apr;3(2):220-

5  

o Robert B. Petersen, et al. Acta Neuropathologica, Volume 110, Number 3 / 

September, 2005:232-238  

o Flora SJ, Mittal M, Mehta A. Indian J Med Res. 2008 Oct;128(4):501-23  

o Das KK, Das SN, Dhundasi SA; Indian J Med Res. 2008 Oct;128(4):412-

25  

o Flora SJ, Flora G, Saxena G, Mishra M.; Cell Mol Biol. 2007 Apr 15; 

53(1): 26- 47  

o Bekyarov G., et al. JISP Ecology and Safety, Volume 3, Part @, 2009, 173-

78 

o Braunwald, E. et al, editors, Harrison’s Principles of Internal Medicine, 

McGraw-Hill, Professional, 15th edition, 2001.  
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o Schroeder, H., Trace elements and Man, The Devin-Adair Company, CT, 

1975.  

o Casdorph, H.R. and Walker, M., Toxic Metal Syndrome, Avery Publishing, 

NY, 1995 

o Eck, P. and Wilson, L., Toxic Metals in Human Health and Disease, Eck 

Institute of Applied Nutrition and Bioenergetics, Ltd., AZ, 1989, p. xiv. 9  

o Environmental Protection Agency, Research and Development, Toxic Trace 

Metals in Human and Mammalian Hair, EPA-600, 4.79-049, August 1979, 

p. 3. 

o Tuthill, R., Hair lead levels related to children’s classroom attention-deficit 

behavior, Arch Env Health, 1996, 51(3)214-220; 

o Гълъбов,М. и кол. Разработване на методика и инструкция за 

създаване на мониторинг на подземните води в България,Етап I и 

II,по Дог.68/92 с КГМР,Сф,1992. 

o Хидрогеоложка карта на НРБ, М 1:200 000. Гл. ред.И.Иовчев и М. 

Алтовский.НИГИКГ,София1967.  

o Антонов,Хр.,Д.Данчев. Подземни води в НРБ.ДИ Техника. София, 

1980.  

o Карта на прогнозно-експлоатационните ресурси на пресните 

подземни води в НРБ. Гл.ред.Т.Кехайов. КГ, София, 1981.  

o Хидрологичен справочник на реките в България,в 5 тома.Под ред. на 

Г.Стоянов.ГУХМ,София, 1981.  

o Справочник за количествените характеристики на подземните води 

за периода 1980 - 1996 г.МОСВ, ННМХ - БАН. София, 1999 г.  

o Хидрохимичен справочник на подземните води в България 1980 – 1991, 

К. Цанков ,М . Мачкова ,Д. Димитров , Ас.Личев, И. Милушев, 

Кр.Бурмов. МОС, ННМХ - БАН. София, 1993.  

 

 Информация от институции получена по реда на Закона за достъп до 

обществена информация: 

o Информация, предоставена с Решение за предоставяне на достъп до 

обществена информация № 32/18.12.2020 г. на РИОСВ-София. 

 Кадастрално-административна информационна система на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър - https://kais.cadastre.bg/. 

 

6.2. Основен и специфичен подход използван при изготвянето на ДОВОС 

За анализ и оценка на текущото състояние и въздействието по отношение на 

компонентите и факторите на околната среда са ползвани следните подходи:  

Атмосфера и атмосферен въздух 

 Набиране и систематизиране на информация за състоянието на атмосферния 

въздух в региона на инвестиционното намерение. Анализ и оценка на 

събраната база от данни за качеството на атмосферния въздух.  
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Повърхностни води 

Основните методи за оценка на повърхностните и подземните води и потенциалното 

въздействие от реализацията на ИП са екологични анализи и синтез на наличната 

информация в литературни законови и нормативни източници. 

Количествена оценка: 

 Обща характеристика на повърхностните води – идентифициране, 

представителни периоди; 

Качествена оценка на повърхностните води: 

 Фоново състояние на повърхностните води; 

 Съществуващи източници на замърсяване на речните течения; 

 Използване и оценка на съществуващия информационен масив за води; 

 Влияние на водното количество върху качествените параметри; 

 Възможни източници на замърсяване на повърхностни води – 

производствени, битови, дъждовни. 

Подземни води 

 Анализ на съществуващата информация относно влиянието на физико-

географски и геоложки фактори върху хидроложката обособеност на 

подземните води в разглеждания район 

 Ползване на информационни масиви в държавни и други информационни 

центрове (МОСВ, БДДР, частни и др.), свързани с качествата на подземните 

води. 

Земни недра 

Набиране на информация за геоложките особености на района, използване на 

резултатите от изготвеното Инженерно геоложко проучване на имота, анализ на 

информацията и оценка на въздействието на база предмета, същността и мащаба на 

строителните дейности по реализация на ИП.  

Почви и земеползване 

Набиране на информация за характерните за района почвени типове, извършване на 

оглед на терена, използване на актуални доклади за състоянието на почвите и наличие на 

неблагоприятни физико-геоложки явления.  

Ландшафт  

Набиране и анализ на информация за характерните за района ландшафти, анализ на 

информацията за състоянието и въздействието върху ландшафта. 

Биологично разнообразие 

Флора и растителност: 

При изследване на растителния свят в границите на инвестиционното предложение 

е използван маршрутният метод и методът на пробните площадки..  

Фауна 
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За оценка състоянието на животинския свят са използвани основни методи и 

подходи за преки теренни изследвания на бозайниците и птиците чрез обход.  

Здравен риск 

При оценката на общото здравно състояние на населението се използват: 

 Статистични данни и анализи на здравно-демографските фактори и 

заболеваемостта. 

 Данни за рисковите фактори за здравето – от съответните официални 

източници; 

 Литературни данни за здравния ефект на конкретните замърсители на 

околната среда. 

 Прогнозата за въздействието на промените в околната среда и работната 

среда се извършва чрез екстраполиране на данните от настоящото здравно 

състояние и промените, които биха могли да настъпят при реализиране на 

инвестиционното предложение. 

Вредни физични фактори 

Набиране на информация за съществуващите източници на вредни физични фактори 

в района. Изчисления по методиката за отчитане на шум от локални и промишлени 

източници по Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

 

7. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ - 

ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, И 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (НАПРИМЕР 

ИЗГОТВЯНЕТО НА АНАЛИЗ СЛЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ), КАТО СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ДО 

КАКВА СТЕПЕН ЩЕ БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ, ПРЕДОТВРАТЕНИ, НАМАЛЕНИ 

ИЛИ ПРЕМАХНАТИ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ 

ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ 

На база на анализите и оценките в предходните раздели на Доклада за ОВОС, в 

следващата таблица са препоръчани мерки за предотвратяване, намаляване и при 

възможност – премахване на прогнозираните неблагоприятни въздействия върху околната 

среда и човешкото здраве.  
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Таблица 7-1 Мерки за предотвратяване, намаляване и при възможност – премахване на 

установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото 

здраве 

№ Мерки Период (фаза) на 

изпълнение 

Очакван 

резултат 

Общи  

1. Разработване на Авариен план за фазите на 

строителство и експлоатация 

 

Преди започване на 

строителство/ 

експлоатация 

Гарантиране на 

адекватна и 

своевременна 

реакция при 

бедствени и 

аварийни ситуации 

Климат и атмосферен въздух 

1. Използване на платнища при извозване на 

материалите с автосамосвали съгласно 

изискванията на  чл.70 от Наредба № 1 от 

27.06.2005 г. 

Строителство  Намаляване на 

неорганизираните 

емисии в 

атмосферния 

въздух 

2. Ограничаване на праховите емисии 

при товарене/разтоварване, 

транспортиране и складиране на 

земни маси и строителни материали съгласно 

изискванията на  чл.70 от Наредба № 1 от 

27.06.2005 г. 

Строителство  Намаляване на 

неорганизираните 

емисии в 

атмосферния 

въздух 

3. Да се оросяват строителните площадки по 

време на изкопните и транспортните 

дейности в сухо и ветровито време 

Строителство  Намаляване на 

неорганизираните 

емисии в 

атмосферния 

въздух 

4. Да не се допуска извънгабаритно товарене с 

насипни материали и извозването им 

без покривала 

Строителство  Намаляване на 

неорганизираните 

емисии в 

атмосферния 

въздух 

5. Да не се допуска замърсяване на 

атмосферния въздух и се изпълнява 

забраната за 

палене на огън на открито 

Експлоатация Недопускане на 

замърсяване на 

въздуха 

6. При използване на флуорсъдържащи 

парникови газове да се спазват 

изискванията и мерките съгласно 

Регламент (ЕС) № 517/2014 г. 

Експлоатация Ограничаване на 

емисиите на 

парникови газове 

Води 

1. Планирането и осъществяването на 

всички дейности да не противоречат на 

режимите на: зоните за защита на 

питейните подземни води; 

проектиране и 

строителство 

Опазване на 

зоните за защита 

на водите 
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чувствителната зона; защитената зона за 

опазване на птиците. 

2. Спазване на забрана за торене в СОЗ при 

съдържание на нитрати в подземните 

води над 35 мг/л - Мярка от Националния 

каталог от мерки към ПУРБ 

експлоатация Опазване на 

водите в СОЗ 

3. Спазване на забрана за използване на 

препарати за растителна защита в СОЗ - 

Мярка от Националния каталог от мерки 

към ПУРБ 

експлоатация 

 

Опазване на 

водите в СОЗ 

4. Предвиждане на проектни решения за 

безпроблемно отвеждане и оттичане по 

терена на падналите на площадката 

валежи с цел облекчителен ефект върху 

канализационната мрежа в населените 

места 

проектиране 

 

Опазване на 

канализационната 

мрежа в 

населените места 

5. Да се подадат документи за издаване на 

разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект, съгласно 

Закона за водите. 

проектиране Спазване на 

нормативните 

изисквания по 

водите 

Почви 

1. Изготвяне на схема за определяне на 

площадки за временно съхранение на 

хумусен слой и земни маси в рамките на 

имота 

Проектиране  Организиране 

разделно временно 

съхранение на 

почви и хемес и 

създаване на 

условия за 

последващо 

използване 

2. Изземване и съхраняване на почви и хумус от 

имота, съгласно изискванията на Наредба 

26/02.12.1996 г. (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 

22/2002 г.).  

По време на 

строителството 

Използване на 

почви и хумус за 

ландшафтно 

оформяне на 

зелените площи в 

рамките на имота 

3. Рекултивиране на нарушени по време на 

строителството терени в имота и извън него 

и при необходимост почистване на 

излишните земните маси  

По време на 

строителството 

Спазване 

изискванията на 

чл.43 от ЗООС и 

недопускане 

замърсяване на 

съседни терени 

4. Да не се допуска изхвърляне на битови и 

хранителни отпадъци, които могат да доведат 

до замърсяване на почвите 

По време на 

строителството 

Опазване на 

почвите и 

гарантирано 

устойчиво развитие 

на територията  
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5. Контрол върху транспорта и строителната 

механизация за предотвратяване на аварийни 

ситуации и замърсяване на прилежащите 

земи 

По време на 

строителството 

Опазване на 

почвите 

Ландшафт 

1. Изготвяне на проект за ландшафтно 

оформяне с растителност, съобразен със 

специфичните особености на ландшафта и 

предвидените устройствени показатели за 

зоната – Позел. Мин. 20%. Предложените 

видове растителност трябва да са характерни 

за района, да отговарят на почвените и 

климатични изисквани на отделния вид, да 

издържат на засушаване. Да включва 

етапност на изпълнение, поддържане на 

тревните площи и поливане на 

растителността 

Проектиране  Гарантира 

устойчиво развитие 

на територията 

2. Изпълнение на проекта за ландшафтно 

оформяне с растителност  

По време на 

строителството 

Гарантира 

устойчиво развитие 

на територията ; 

приобщаване на 

терена към 

локалния ландшафт 

Биологично разнообразие 

1 Запазване на естествената растителност в 

участъци, незасегнати от строителството, 

ивици дървена растителност и на изток от 

дигите покрай р. Лесновска 

По време на 

строителството 

Опазване на 

естествената флора 

2 Работещите на обекта да бъдат 

инструктирани с цел да не се допуска 

прогонване, безпокойство, улавяне и и 

умишлено убиване на индивиди от 

животински видове. 

По време на 

строителство, 

експлоатация,  

Опазване на 

фауната 

3 Проектиране и изграждане на заграждения, 

които да насочват херпетофауната към реката  

По време на 

проектирането 

Намаляване риска 

от смъртност на 

индивиди от видове 

животни по време 

на строителството 

и експлоатацията 

4 Усвояването на терените за строителство 

(изкопни дейности) да започне извън периода 

1 април – 30 юни, когато е периодът за 

гнездене и отглеждане на малките при 

птиците 

При 

проектиране/планиране 

на периода на 

строителство 

Намаляване риска 

от смъртност и 

безпокойство на 

птиците 

5 В случай на попадане на екземпляри от 

защитени земноводни и влечуги на 

територията на площадката, да се 

сигнализират специалисти от БАН за 

По време на 

строителството 

Опазване на 

животински видове 
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пренасяне извън нея по законосъобразен 

начин 

6 Да не се допуска преминаване на транспортна 

и строителна техника извън територията на 

ИП, като се маркират с трайни знаци 

външните граници на тази територия и се 

използват съществуващите пътища 

По време на 

строителството 

Предотвратяване 

замърсяване и 

увреждане на 

местообитания 

Културно наследство 

1. При откриване на находки с признаци на 

културни ценности да се спре дейността на 

обекта до получаване на указания за 

последващи действия от компетентните 

органи, като се действа съобразно чл.160 от 

ЗКН 

По време на 

строителството 

Опазване на 

културни ценности, 

които не са 

установени до 

момента 

Население и човешко здраве 

1. За гарантиране на благоприятното 

въздействие и опазването на човешкото 

здраве, при реализирането на 

инвестиционното предложение, по 

отношение на водите следва да се гарантира: 

- осигуряването на вода за питейно-

битови цели 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 питейно 

балнеолечение и 

балнеопрофилактика, външно 

балнеолечение и 

балнеопрофилактика при спазване на 

резултатите от извършената 

Балнеологичната оценка;  

- ползването на минерална вода в 

съответствие с изискванията на 

Инструкция № 34 за хигиената в 

спортните обекти и екипировка, обн. 

ДВ бр.82/24.10.1975 г, изм. ДВ 

бр.18/1984 г. и бр. 25/2002 г., след 

осигуряване на нейното третиране 

(темпериране и редуциране на 

количеството на желязо и арсен); 

- учредяване на санитарно-

охранителните зони (СОЗ) около 

каптажите на минерална вода, 

съгласно изискванията на Наредба № 

По време на 

проектиране, 

строителство и 

експлоатация 

Опазване на 

човешкото здраве 
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3 от 16.10.2000 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; 

- подходящо пречистване на 

генерираните в рамките на обекта 

отпадъчни води. 

Вредни физични фактори 

1. Използване на техника, съответстваща на 

изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на машините и 

съоръженията, които работят на открито 

по отношение на шума, излъчван във въздуха 

По време на 

строителството 

Гарантиране на 

допустими шумови 

нива 

2. При едновременно извършване на 

строителни дейности в съседни имоти, 

съгласуване на времеви график за 

транспортиране на строителни материали и 

извършване на строителни дейности 

По време на 

строителството 

Предотвратяване 

на възможен 

кумулативен ефект 

по отношение на 

шума 

Отпадъци 

1. Изготвяне и съгласуване на План за 

управление на строителните отпадъци 

Преди започване на 

строителството 

Гарантиране на 

законосъобразно 

управление на 

строителните 

отпадъци на обекта 

2. Оборудване на обекта със съответното 

количество и вид съдове за отпадъци 

Преди започване на 

строителството 

Недопускане на 

изхвърляне на 

отпадъци на 

нерегламентирани 

за това места 

3. Предаването на отпадъци за последващо 

третиране да става въз основа на договор с 

фирми, притежаващи разрешително и/или 

регистрационен документ за дейности с 

конкретния вид отпадък 

По време на всички 

етапи 

Гарантиране на 

законосъобразното 

последващо 

третиране на 

отпадъците 

 

В допълнение, е необходимо изпълнението на следните мерки за наблюдение и 

контрол на въздействията върху околната среда:  

1) Наблюдение на изпълнението на проекта – дейностите и обектите да са в пълно 

съответствие с разписаните в проекта, в т.ч. с мерките и условията, произтичащи от 

ОВОС; 
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2) Контрол на спазването на графика на работа по време на строителството; 

3) Контрол по управлението на строителните отпадъци – необходимо е да се следи за 

правилно прилагане на Плана за управление на строителни отпадъци. 

4) Контрол за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в границите на имотите или 

в съседни терени; 

5) Контролни измервания на шума при извършване на едновременно строителство в 

съседни имоти. 

 

8. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ 

И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО; СЪОТВЕТНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА Е ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ ОЦЕНКА НА РИСКА; 

ОПИСАНИЕТО ВКЛЮЧВА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СМЕКЧАВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ТЕЗИ СЪБИТИЯ ЗА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КАКТО И ПОДРОБНОСТИ ЗА 

ПОДГОТВЕНОСТТА И ЗА ПРЕДЛАГАНОТО РЕАГИРАНЕ ПРИ ТАКИВА 

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

8.1. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на 

инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве от оценката на 

риска  

По отношение на риска от големи аварии по смисъла на раздел I, глава Седма на 

ЗООС, ИП не е свързано със съхранение и употреба на опасни химични вещества над 

установените прагове по Приложение № 3 на ЗООС, съответно не представлява 

предприятие, което може да се класифицира като такова с нисък или висок риск от 

възникване на голяма авария. На територията на с. Равно поле и община Елин Пелин няма 

действащи, нито към момента са планирани бъдещи предприятия с нисък или висок риск 

от възникване на голяма авария, във връзка с което в района няма риск от възникване на 

голяма авария.  

По отношение на риска от бедствия, съгласно чл.2 на Закона за защита от 

бедствия, бедствието е значително нарушаване на нормалното функциониране на 

обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешката дейност и водещо до 

негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и 

за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля 

капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.  

На национално ниво се прилага Национална стратегия за намаляване на риска от 

бедствия 2018-2030 г. Съгласно стратегията, основните бедствия, от които е била засегната 
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страната през годините са предимно наводнения, екстремни температури, бури, пожари 

и земетресения. Други бедствия, предмет на стратегията, са свлачищата, транспортните 

инциденти, индустриалните инциденти.  

Анализът на потенциала на района на ИП за възникване на бедствени ситуации 

показва следното:  

 Според броя на потенциално засегнатото население с. Равно поле се 

отнася към „урбанизирани територии от четвърта група – населени места и 

селищни образувания с население под 10 000 души“.  

 Районът на ИП попада в район със значителен потенциален риск от 

наводнения, което е съобразено при проектирането на обектите; 

 Предвид тенденциите в изменението на климата са възможни екстремни 

температури, бури, пожари; 

 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. Възможни са земетресения с регионално въздействие и ниска степен 

на предсказуемост. В близост до общината е разположен един епицентър на 

земетресения с магнитуд 5-6. При евентуална изява на сеизмичността такива 

земетресения могат да предизвикат по-сериозни въздействия, свързани с 

повреди и разрушения върху сгради и съоръжения. 

 В района на ИП няма активни и потенциални свлачища; 

 ИП не се отнася директно за транспортиране, но част от дейностите по 

строителството са свързани с транспортиране на материали, суровини, 

оборудване, отпадъци, при които има риск от възникване на транспортни 

инциденти; 

 ИП не е с предмет производствена дейност, съответно няма риск от 

индустриални инциденти.  

8.2. Описание на приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или 

смекчаване на значителните неблагоприятни последици от голяма авария 

Преди започване на дейностите по строителството следва да бъде разработен и 

съгласуван с компетентните органи Авариен план за действия при бедствия, аварии и 

катастрофи, който съдържа минимум следната информация (чл.35, ал.1 от Закона за 

защита при бедствия): 

1. максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда от 

авария в обекта, определени въз основа на оценка на риска; 

2. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта; 

3. мерките за защита на персонала; 

4. разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за 

изпълнение на предвидените мерки; 

5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки; 

6. времето за готовност за реагиране на отговорните структури и лица; 

7. реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост 

от въвеждане на плановете за защита при бедствие. 



Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 

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

 

196 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

 

9. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА 

КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА 

ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ - В 

ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ 

ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

В резултат на консултациите по Заданието за обхват и съдържание на Доклада за 

ОВОС, са получени становища от РИОСВ-София, РЗИ-Софийска област, БДДР, Община 

Елин Пелин и кметство с. Равно поле. 

Справка за получените становища и начина им на отразяване е представена в 

Таблица 9-1:  
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Таблица 9-1. Справка за получени становища в резултат на консултациите по заданието за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС 

Получено становище 

от: 

(община, ведомство, 

организация, др.) 

Съдържание на становището Начин на отразяване с мотивите 

за това 

РИОСВ-София – изх.№ 

13650-475/20.01.2021 г. 

Във връзка с представеното в Регионална инспекция по околната среда и водите 

(РИОСВ) - София с вх. № 17808/11.12.2020 г. задание за обхват на доклад за ОВОС за 

горното инвестиционно предложение. Ви информирам за следното: 

I. По отношение на представеното задание за ОВОС 

Предложеното задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС е изготвено в 

изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) и чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 25/2003 г.. изм. и 

доп.). Предвидената структура на доклада за ОВОС е съобразена с чл. 96. ал. 1 от ЗООС. 

При преглед на заданието бяха констатирани следните непълноти и пропуски, които е 

необходимо да бъдат отразени в доклада за ОВОС и в окончателния вариант на 

заданието: 

1. Към документацията не е приложена справка за проведени консултации по чл. 

95, ал. 3 от ЗООС с посочени мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки. 

Съгласно нормативната уредба по ОВОС данните, получени от тях, се използват при 

изработването на заданието. Предвид това е необходимо при разработването на 

доклада за ОВОС, към документацията да се приложат и копия от всички получени 

становища по проведените консултации, както и резултатите от същите да бъдат 

отразени при разработването на доклада. 

2. Липсват конкретни данни за предвидената за изграждане инсталация за 

редуциране на съдържанието на арсен и желязо от минералната вода. която ще се 

използва в балнеологичния център, поради което в заданието не са посочени вида, 

количеството и начина на третиране на опасните отпадъци от тази инсталация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справката е приложена към 

допълненото и коригирано 

окончателно Задание за обхват и 

съдържание на Доклада за ОВОС. 

 

 

 

Представена е такава информация в 

Доклада за ОВОС, в подробност, 

съответстваща на достигнатия етап 

на подробност на проектиране.  
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3. Не са изяснени параметрите на предвидената за ползване за отопление и 

охлаждане затворена циркулационна система, като на стр. 31 от заданието е посочено, 

че ще се изгражда сондаж за геотермална енергия, без да са представени параметрите 

му и липсва яснота по отношение на необходимостта от изграждане на реинжекционен 

сондаж към системата. 

 

 

 

 

 

4. Съгласно чл. 14, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс документите, 

представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български. 

В тази връзка Приложение № 1 от заданието трябва да бъде придружено с превод на 

български език. 

5. На стр. 35 от заданието, т. 3.6. Ландшафт - в „Прогноза на въздействието", с цел 

избягване на противоречие да се заличи изречението „С реализирането на ИП не се 

очаква да се промени основния тип ландшафт", тъй като преди това, както и в 

следващия абзац е написано обратното, а именно: характеризира се с „извънселищен 

агроландшафт", „Новият обект ще предизвика промяна в съществуващата пейзажност 

и визуалност. Въздействието ще бъде постоянно." 

 

6. Стр. 35, т. 3.7. Защитени територии и защитени зони - в „Защитени територии 

по ЗЗТ“ да се добави информация за най-близко разположената защитена територия - 

Защитена местност „Блатата", 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 км 

северозападно от имотите, предмет на инвестиционното предложение. 

7. В „Защитени зони по ЗБР“, след „не попадат" да се заличи „на територията на 

защитени територии по смисъла на ЗЗТ, нито“. 

8. На стр. 38, т. 3.8. Биологично разнообразие - във „Фауна и животински свят" да 

се изиска изготвяне на списъци по таксономични групи на наличните защитени видове, 

В т. 1.3.1 на Доклада за ОВОС е 

направено описание, в подробност, 

съответстваща на достигнатия етап 

на проектиране, на системите за 

отопление и охлаждане към част 

ОВК. Възложителят се е отказал от 

израждането на сондаж за 

геотермална енергия, както и от 

ползването на съществуващия 

сондаж.  

Представена е схема на български 

език. 

 

 

Записът в Заданието е коректен, тъй 

като със записа се има предвид, че 

ландшафтът и към настоящия 

момент е тип: антропогенен, а не 

естествен и в този смисъл този 

основен тип ландшафт не се 

променя.  

Изисканата информация е добавена.  

 

 

 

 

Изисканата корекция е отразена.  

 

Добавено е такова изискване в 

Заданието, като същото е изпълнено 

в Доклада за ОВОС.  
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включени в Приложение 3 към Закона за биологичното разнообразие и съответно 

предприемане на адекватни мерки за опазването им. 

9. На стр. 49 - абревиатурите на ЗООС и ЗБР. както и Наредбата за ОВОС и 

Наредбата за ОС да се изпишат с думи. 

Обръщам Ви внимание, че докладът за ОВОС следва да разглежда инвестиционното 

предложение в неговата цялост, като се включат и всички обекти и/или дейности, 

свързани с изграждането и функционирането на балнеологичния център. Предвид това 

в доклада е необходимо да се съдържа подробна информация и за: 

a) Предвиденият за изграждане водопровод за довеждане на минералната вода от 

сондаж С-46хг до имотите, предмет на инвестиционното предложение. 

b) Да се оцени количественото, в т.ч. и кумулативно въздействие върху 

находището на минерална вода. което ще се експлоатира. 

c) Да се опишат подробно инсталацията за редуциране на съдържанието на арсен 

и желязо от минералната вода, както и системата за използване на геотермална енергия, 

като се направи прогноза и оценка за очакваното въздействие от тях върху 

компонентите на околната среда. 

d) Предполагаемото кумулативно въздействие, вследствие едновременната 

експлоатация на сходни обекти в района, които се експлоатират или се предвижда да 

се експлоатират. 

 

Докладът за ОВОС трябва да бъде възложен на колектив от експерти с ръководител, 

които притежават образователно-квалификационна степен „магистър" и 

удовлетворяват изискванията на чл. 83 от ЗООС. Предвид разпоредбата на чл. 83, ал. 3 

от ЗООС препоръчвам в колектива да бъдат включени и експерти, притежаващи 

компетентност в областта на подземните и минералните води, биологично 

разнообразие, здравна защита на селищната среда и др. 

II. Следващите действия, които трябва да предприемете, като възложител на 

инвестиционното предложение са да представите в РИОСВ - София: 

1. Изготвеният доклад за ОВОС и приложенията към него в един екземпляр на хартиен 

и електронен носител за оценка качеството, предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от 

Наредбата за ОВОС. В тази връзка е необходимо да подадете искане за издаване на 

 

 

Изискването е изпълнено. 

 

 

 

 

 

 

Включена е подробна информация в 

Доклада за ОВОС. 

Изискването е изпълнено.  

Изискването е изпълнено.  

 

 

 

Изискването е изпълнено – 

направена е оценка на 

предполагаемото кумулативно 

въздействие.  

Възложителят е изпълнил 

изискването.  

 

 

 

 

Указанията за следващи действия са 

съобразени.  
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решение по ОВОС по образец, съгласно приложение № 8 на Наредбата за ОВОС. 

Обръщам внимание, че доклада за ОВОС и цялата документация към него следва да 

бъдат съобразени с дадените в т. 1 от настоящото писмо указания. 

2. За оценяване качеството на доклада за ОВОС следва да заплатите такса в размер на 

1200 лева. на основание чл. 1. ал. 5. т. 2. буква ,,а“ от Тарифата за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с 

Постановление № 136 на Министерски съвет от 13.05.2011 г. (ДВ. бр. 39 от 2011 г., изм. 

и доп.). Таксата следва да заплатите по банковата сметка на РИОСВ - София: 

IBAN: BG77SOMB 9130 3137 0265 01  

BIC: SOMBBGSF  

Общинска банка АД – ЦУ 

3. При внасяне на искането за издаване на решение по ОВОС е необходимо да 

представите информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса. 

РЗИ-Софийска област 

изх.№ 30-5-1/11.01.2021 

г. 

В отговор на Ваше писмо относно искане за съгласуване на Задание за ДОВОС на 

инвестиционно предложение 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, РЗИ-Софийска област изразява 

следното становище:  

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. 

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, към настоящия момент, са с 

трайно предназначение на територията: земеделска земя, за реализацията на 

инвестицията е необходимо провеждане на процедура по промяна предназначението 

на земята, и изработване и процедиране на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ). Проектът на ПУП-ПРЗ подлежи на процедура по 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по смисъла 

на ЗООС.  

Целта на Доклада за ОВОС е да се определят, опишат и оценят по подходящ начин 

преките и непреки въздействия на инвестиционното предложение върху населението и 

човешкото здраве, компонентите и факторите на околната среда и взаимодействието 

Становището не съдържа бележки и 

препоръки по Заданието, 

съдържанието и обхвата на Доклада 

за ОВОС. 
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между тях, тяхната допустимост, и съответно да се предложат при необходимост мерки 

за предотвратяване, премахване и/или намаляване на отрицателните въздействия.  

Инвестиционното предложение предвижда изграждане и експлоатация 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. Предложението е ново, не представлява разширение или 

изменение на съществуваща/процедирана инвестиция по смисъла на ЗООС. 

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на два поземлени 

имота, собственост на Възложителя, намиращи се в землището на с. Равно поле, 

община Елин Пелин, област София. Поземлен имот 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 

приложената Скица за поземлен имот № 15-658363-23.07.2020 г.). 

Поземлен имот с идентификатор 61248.14.2 е с площ 70 385 m2, трайно предназначение 

на територията: земеделска, НТП: ливада, категория на земята: 8 (съгласно приложена 

Скица за поземлен имот № 15-658371-23.07.2020 г.). 

За балнеологичния център ще се използва минерална вода от съществуващ сондаж С-

46хг от находище на минерални води (НМВ) ) 31 „Казичене-Равно поле“, участък 

„Равно поле-Софийска област, община Елин Пелин“. Участъкът от находище за 

минерална вода (НМВ) е предоставен за безвъзмездно управление и ползване на 

Община Елин Пелин с Решение № 45/07.02.2019 г. на Министъра на околната среда и 

водите.  

Снабдяването на балнеологичния център с минерална вода ще се осъществи по 

съгласуван проект с Община Елин Пелин. Захранването ще бъде от посочения сондаж 

С-46хг, като ще бъдат предвидени съответните съоръжения (резервоар, помпена 

станция, система за редуциране на концентрацията/съдържанието на арсен и желязо). 

В посока на захранвания обект ще бъде изграден тръбопровод за минерална вода, който 

ще минава на 1.00 m от тротоара на прилежащите улици „Изворна“ и „Плиска“, в 

рамките на населеното място, съобразено с регулационния план на с. Равно поле.  
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Новообразуваните урегулирани поземлени имоти (УПИ) ще бъдат съответно УПИ I136 

в нов кв. 64 и УПИ I2 в нов кв. 65 със следните устройствени показатели:  

- Плътност на застрояване – до 40%; 

- Коефициент на интензивност на застрояването (Кинт) – до 0,8; 

- Височина на застрояване – до 20.00 м; 

- Вид на застрояването – свободно. 

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, отделно изкуствено езеро с площ 4747 m2. Паркинг 

зоната в УПИ I2 се предвижда да бъде с капацитет около 930 автомобила.  

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

около 250 автомобила, както и сграда-общежитие за обслужващия персонал със 

застроена площ от около 650 m2. Достъпът до новообразувания УПИ I136 ще се 

осигурява с действащата улична регулация О.Т.26-26а, а до УПИ I2 от О.Т.26-26а, 

О.Т.73-70-68. 

Не е необходима допълнителна територия и не се засягат други имоти за целите на 

реализацията на ИП. 

За водоснабдяването на балнеологичния център с минерална вода ще бъде изграден 

напорен тръбопровод.  

Услугите, които ще се предлагат на клиентите в балнеологичния център се разделят по 

следния начин:  

- Балнеологични  и СПА пакети с настаняване и изхранване; 

- Настаняване без основна услуга(за придружители); 

- Дневни балнеологични  и СПА пакети без настаняване; 

- Допълнителни услуги, като спорт, фитнес, плаж и отдих; 

- Хранителни и питейни, предлагани в заведенията в комплекса. Храненето основно ще 

се предлага под формата на бюфет; 

 

 

 

 

 

 

 

Параметрите търпят корекции в 

процеса на проектиране.  
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- Хотелската част, като допълваща услуга представлява съвкупност от стаи за 

настаняване (150 двойни стаи) и питейни заведения, заведения за хранене и 

развлечения, спортна зала, детски кът и зала за семинари. 

По отношение на инфраструктурата достъпът до новообразувания УПИ I136 ще 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 ще се осъществява чрез свързване към 

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

Предвидено е част от необходимата електроенергия да се добива в имота чрез 

фотоволтаични панели (0,5-1 MW/h), монтирани върху сенниците в паркинг зоната 

и/или КО-генерация на газа. 

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.  

Водоснабдяването за питейно-битови нужди ще се осигури от съществуващата 

водоснабдителна мрежа в района. Необходимото количество, със съответно качество 

минерална вода ще се осигури от съществуващ сондаж С-46хг, 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 до РЗИ-Софийска област) в имота на балнеологичния 

комплекс ще бъде изградена инсталация за редуциране на съдържанието на арсен и 

желязо с цел ползването и за хигиенни и спортно-рекреационни цели. 

След въвеждане в експлоатация на обекта се очаква да се генерират около 118 m3 

отпадъчни води на денонощие. За управлението на генерираните битово-фекални 

отпадъчни води се предвижда монтаж на модулна локална пречиствателна станция за 

отпадните води с капацитет 850 ЕЖ на производителя BIOCLEAN.  

Поради естеството на инвестиционното предложение и технологията при използването 

на минералната вода в басейните се предвижда контролирано изпускане на 
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употребената минерална вода. Поддържането на химичния и микробиологичния състав 

на водата в басейните ще бъде съгласно изискванията на Инструкция № 34 за хигиената 

на спортните обекти и екипировка. Пътят на минералната вода, използвана в басейните, 

ще преминава през системата за отопление и охлаждане, след което ще се изпуска в 

изкуствено декоративно езеро, създадено в имот 61248.14.2, от което гравитачно ще се 

оттича в река Лесновска. Количеството на тези води ще бъде между 10 000 и 30 000 m3 

месечно, в зависимост от сезона.  

В Доклада за ОВОС ще бъде направена характеристика на здравно-демографските 

условия в района на инвестиционното предложение и общината, като за база за 

сравнение ще бъдат използвани данните за страната.  

Ще се анализират рисковите фактори за здравето в общината и в частност – в района 

на ИП.  

Ще бъде извършена оценка на възможните въздействия и рискове за здравето на 

населението, работещите на обекта през различните фази на реализация на ИП и върху 

посетителите на балнеологичния център.  

С предложеното задание за ДОВОС се предвижда докладът да предложи мерки за 

предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 

неблагоприятните последствия от осъществяването на инвестиционното намерение 

върху околната среда и човешкото здраве.  

РЗИ-Софийска област съгласува така представеното Задание за ДОВОС на 

инвестиционно предложение 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.  

 

 

 

 

Съгласно актуалните проектни 

изчисления очакваното количество 

на отпадъчните минерални води ще 

бъде 90% от годишното количество 

предвиденото за ползване, съответно 

количеството на тези води ще бъде 

около 8 940.00m3 месечно, в 

зависимост от сезона. 

 

 

 

 

 

БДДР – изх.№ ПУ-01-

578-(5)/18.12.2020 г. 

В Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) е постъпило Ваше писмо, с наш вх. 

№ ПУ-01-578 (4)/09.12.2020 г., с искане за становище, във връзка провеждане на 

консултации за изработване на задание за обхват и съдържание на ДОВОС на ИП 

„Изграждане на балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация 

и хидротерапевтично лечение с минерална вода в ПИ с идентификатори 61248.1.136 

м. „Бегова ливада“ и 61248.14.2. м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин.  
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В хода на процедурата по ОВОС за горепосоченото ИП БДДР е издала следните 

становища: 

- становище на основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. № ПУ-01- 

620(1)/09.12.2019 г. относно „Заявление за издаване на сертификат за приоритетен 

инвеститор клас А за инвестиционен проект „Изграждане на балнеологичен център 

за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с 

минерална вода с настаняване и изкуствено езеро“ в ПИ с идентификатор 61248.14.2, 

с. Равно поле, община Елин Пелин“; 

- становище на основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. № ПУ-01- 

578(2)/14.11.2020г. за ИП „Изграждане на балнеологичен център за комплексна 

профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода с 

настаняване и изкуствено езеро" в ПИ с идентификатор 61248.14.2, с. Равно поле, 

община Елин Пелин, в изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за 

водите 

След преглед на представеното Предварително задание за обхват и съдържание на 

ДОВОС, изразявам следното становище: 

I. Описанието и анализа на компонентите н факторите на околната среда, в която 

ще се реализира, и които вероятно ще бъдат засегнати от IIП, да се изготви 

съобразно с информацията п предвижданията на плановете за управление, които 

се разработват/актуализират от БДДР 

В заданието за обхват и съдържание на ДОВОС на ИП са отразена информацията от 

издадените от БДДР становища за допустимостта на ИП „Изграждане на 

балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и 

хидротерапевтично лечение с минерална вода в ПИ с идентификатори 61248.1.136 м. 

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

1. План за управление па речните басейни (ПУРИ) 2016 - 2021г. в Дунавски район, 

приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет 

В Заданието е включена коректна информация относно:  

- повърхностните водни тела и състоянието им;  

- подземните водни тела и състоянието им; 
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- зони за защита на водите, съгласно чл. 119а. ал. 1 от Закона за водите; 

- санитарно-охранителните зони 

2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 - 2021г. в Дунавски 

район, приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет 

В Заданието е отразена коректно информацията по отношение на ПУРН 2016 -2021г. 

II. Мерките, които ще се предвидят за предотвратяване, намаляване и възможно 

най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия върху околната среда 

от осъществяването на ИП да включват мерки от плановете за управление и 

нормативни изисквания и ограничения: 

1. ПУРБ 2016 - 2021г. в Дунавски район 

За постигане на планираните екологични цели в ПУРБ 2016 - 2021 г. са заложени 

програми от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови 

и дифузни източници на замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за 

мониторинг и контрол, включително мерки за зоните за защита на водите.  

Да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка 

№ 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 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 материали и гориво-смазочни 

материали от строителната техника. 

2. ПУРН 2016 - 2021г. в Дунавски район 

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). При 

необходимост за ИП са приложими всички мерки в РЗПРН и за ДРБУ, съгласно 

Приложение № 9 към ПУРН 2016 -2021 г. в ДРБУ. 

В ПУРН 2016—2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи 

реализирането на предвидените дейности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционното предложение не 

предвижда пряко и/или непряко 

отвеждане на замърсители в 

подземни води 

 

 

 

 

 

 

 

При стриктно изпълнение на всички 

предвидени в проекта  смекчаващи  

мерки  и  спазване  на  техническите  

изисквания  по  време  на 

строителните  дейности  не  се  

очаква  замърсяване на речните 

легла. 
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Да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становище по Екологична 

оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 

към ПУРН 2016-2021 г. в ДРБУ) в т.ч.: 

• При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска 

замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни 

материали от строителната техника. 

3. Нормативни изисквания и ограничения 

3.1. Относно заустването на битови отпадъчни води в река Лесновска - дейностите 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. 

3.2. Относно попадането на ПИ 61248.1.136 и 61248.14.2 съответно в проектни пояси 

II и  I I I  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. 

3.3. Други нормативни изисквания и ограничения свързани с дейностите в ИП: 

- 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. 118а. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Битовите отпадъци да се 

депонират в съответствие с 

изискванията за третиране на 

отпадъци. 

 

 

При условие, че бъдат спазени 

предвидените в ИП дейности, 

мерките, определени в ПУРБ и 

правилното третиране на 

отпадъчните води, реализацията на 

инвестиционното предложение няма 

да окаже въздействие върху 

количественото и химичното 

състояние на горепосочените 

подземни водни тела. 

Строителството ще се осъществява 

без пряк контакт с подземните води. 
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III. Да се опише и анализира въздействието върху повърхностните и подземните 

води, вкл. и зоните за защита на водите при реализации и експлоатации на ИП в 

т.ч. и кумулативно: 

В Заданието за ДОВОС се констатират несъответствия относно сондажа за 

геотермална енергия, които следва да се отстранят в Доклада, а именно: 

• На стр. 18 oт Заданието за ДОВОС е посочено че: За повишаване ни 

енергийната ефективност се предвижда използването на топлината от 

минералната вода от сондаж С-46хг след преминаването и през басейна, както 

и геотермалната енергия на водата от съществуващ сондаж с дълбочина 100 

т в границите на ПИ № 61248.14.2 в процес на регистрация в БД с вх.№ РР-12-

5998/25.11.2020 г. Водата от съществуващия сондаж в процес па регистрация 

няма да се ползва за водочерпене, а единствено за охлаждане и отопление - в 

затворена циркулационна система, в случай, че след направени технически 

обследвания се стигне до заключението, че съоръжението е негодно за 

употреба за необходимите цели ще бъдат предприети действия по 

реализиране на нов технически сондаж в границите на имота; 

• На стр. 19 от Заданието за ДОВОС е посочено че: За повишаване 

енергийната ефективност на обекта ще се ползва и геотермална енергия от 

съществуващ сондаж в рамките на ПИ № 61248.14.2, за който Възложителят 

е иницииран процедура по регистрация; 

• На стр. 31 от Заданието за ДОВОС са цитирани констатациите на БДДР в 

изх. № ПУ-01-578(2)/14.11.2020 г. че, предвиденото изграждане на сондаж- за 

геотермична енергия попадат в проектен пояс III на СОЗ на водовземни 

съоръжения С-44хг, С-45хг, С-46хг, С-50хг и С-55хг от ИМВ „ Казичене-Равно 

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

Констатациите на БДДР са въз основа на предоставената информация за 

ИП, а именно - „За повишаване на енергийната ефективност се предвижда 

използване на геотермична енергия от минералната вода от С46-хг след 

използването и в басейна както и от допълнителен сондаж с дълбочина около 

200-250м който следва да се реализира в имот 61248.14.2 с приблизителни 

координати 42°40'3.59"N, 23°32'2.99"Е." 

 

По изложеното в т. III на 

становището на БДДР:  

Констатациите на БДДР в изх. № 

ПУ-01-578(2)/14.11.2020 г. са 

цитирани в Предварителното 

Задание за обхват и съдържание на 

Доклада за ОВОС с оглед 

съобразяването им в документа. Към 

момента на получаване на 

цитираното становище на БДДР 

Възложителят е разглеждал като 

възможни алтернативи 

възможността за изграждане на нов, 

допълнителен сондаж, или ползване 

на съществуващ сондаж в рамките на 

имота. Впоследствие тези 

алтернативи са отпаднали.  
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Тъй като ПИ 61248.1.136 попада в проектен пояс II, а ПИ 61248.14.2 попада в проектен 

пояс I I I  на СОЗ на водовземни съоръжения С-44хг; С-45хг; С-46хг; С-50хг; С-55хг от 

находище за минерални води „Казичене - Равно поле", в случай, че е предвидено 

изграждане на сондаж за геотермална енергия, същият ще попадне в проектен пояс II 

или I I I  на СОЗ. 

Във връзка с горепосоченото е необходимо да бъде уточнено дали сондажът е 

„предвиден" за изграждане или „евентуално ще се изгради" на по-късен етап. 

В случай, че изграждането на сондажа е предвидено, в ДОВОС следва да се разгледа 

въздействието, което ще окаже изграждането на сондажа за геотермална енергия 

върху подземните води и в частност - минералните води от находище „Казичене - 

Равно поле", предвид забраните и ограниченията, съгласно Приложение № 2 към чл. 

10, ал. 1 и разпоредбите на чл.34. ал.2 на Наредба №3/16.10.2000г. 

За евентуалното последващо изграждане на кладенеца, следва да се проведе нова 

процедура по реда на ЗООС, в случай, че въздействието му не е разгледано в ДОВОС. 

БДДР одобрява представеното Предварително задание за обхват и съдържание на 

ДОВОС, както и Предложената структура на Доклада за ОВОС, която е в съответствие 

с чл. 96, ал. 1 на ЗООС. 

 

Община Елин Пелин – 

изх.№ към 3_02-4783-(5) 

от 21.12.2020 г. 

В Община Елин Пелин е постъпило заявление с вх. № З_02-4783(4)/09 12.2.020г. от 

„ПС ГРУП" АД, представлявано от пълномощника си Димитър Сотиров. Общинска 

администрация Елин Пелин Ви уведомява, че същата е разгледала горепосоченото 

Задание, като е установила следното: 

В съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Възложителят „ПС 

ГРУП" АД е предоставил за консултации предварително изготвеното Задание за 

обхват на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение 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. 

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. 
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По преценка на директора на РИОСВ-София. инвестиционното предложение няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и 

природни местообитания на видове и не е необходимо да се извършва ОС. 

Предоставена е подробна информация на инвестиционното предложение, относно 

местоположението: ПИ с идентификатор 61248.1.136 - с площ 6 020 m2 и ПИ с 

идентификатор 61248.14.2 - с площ 70 385 m2. собственост на Възложителя, намиращи 

се в землището на с. Равно поле, община Елин Пелин, област София Инвестиционното 

предложение ще се реализира в границите на посочените два имота, след промяна 

напредназначението им - от земеделска земя в урбанизирана територия, с HTII: за 

обществено обслужване. 

Новообразуваните урегулирани поземлени имоти (УПИ) ще бъдат съответно УПИ I136 

в нов кв. 64 и УПИ I2 в нов кв. 65 със следните устройствени показатели: 

● Плътност на застрояване - до 40%; 

● Коефициент на интензивност на застрояването (Кинт) - до 0,8;  

● Височина на застрояване - до 20 00 м;  

● Вид на застрояването - свободно. 

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 3690м2, от които 2192м2 вътрешни и 

1498м2 външни, отделно изкуствено езеро с площ 4747м2. Паркинг зоната в УПИ 12 се 

предвижда да бъде с капацитет около 930 автомобила. Капацитетът на комплекса се 

прогнозира за 2000 души. 

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

250 автомобила, както и сграда-общежитие за обслужващия персонал със застроена 

площ от около 650 m2. Достъпът до новообразувания УПИ I136 се осигурява с 
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действащата улична регулация от О.Т.26-26а, а до УПИ 12 от O.T.26-26a. О.Т. 73-70-

68. 

За балнеологичния център ще се използва минерална вода от съществуващ сондаж С-

4бхг от находище на минерални води (НМВ) N° 31 „Казичене-Равно поле", участък 

„Равно поле - Софийска област, община Клин Пелин". Участъкът от НМВ е 

предоставен за безвъзмездно управление и ползване на Община Елин Пелин с Решение 

№ 45/07.02.2019 на Министъра на околната среда и водите. Снабдяването на 

балнеологичния център с минерална вода ще се осъществи по съгласуван проект с 

Община Елин Пелин. Захранването ще бъде от посочения сондаж С-46хг, като ще 

бъдат предвидени съответните съоръжения (напр. резервоар, помпена станция, 

система за редуциране на концентрацията/съдържанието на арсен и желязо) и в посока 

на захранвания обект ще бъде изграден тръбопровод за минерална вода, който ще 

преминава на 1.00 ш от тротоара на прилежащите улици „Изворна" и „Плиска", в 

рамките на населеното място, съобразено с регулационния план на с. Равно поле. От 

тръбопровода водата ще постъпва до водомерна шахта, разположена в ПИ № 61248.14 

2. Пo пътя на напорното трасе ще се предвидят и отклонения за кметството, 

читалището и детската градина в с. Равно поле. 

За целите на ИП се предвиждат следните основни и съпътстващи обекти и 

инфраструктура: 

Здравно-оздравителеп балнеологичен CIIA център, представляващ съвкупност от 

услуги за комплексна рехабилитация (кинезитерапия, физиотерапия, манипулации, 

мануални терапии лечебни масажи, магнитотерапия) и хидротерапевтично лечение с 

минерална сода (лечебни басейни, тангенторни и хидромасажни вани, 

хидрогалванизация), калолечение, термотсрапия, парни бани, сауни и джакузита, 

ароматераия. Към него ще има лечебни басейни и басейни с минерална вода за отдих. 

Капацитетът на центъра е за 2000 души. 

2. Хотелска част 

Хотелската част, като допълваща услуга представлява съвкупност от стаи за 

настаняване (150 двойни стаи) и питейни заведения заведения за хранене и 

развлечения, спортна зала, детски кът и зала за семинари. 
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Общежитие, за настаняване на част от 296 души персонал Предвижда се изграждането 

на отделна сграда - общежитие за настаняване на част от персонала в ПИ № 

61248.1.136, като ще се ползва същата мрежа от комуникации - ел. захранване, 

водоснабдяване, пречистване на отпадъчните води и газоснабдяване, като на 

останалата част от комплекса. 

Паркиране: Местата за паркиране са осигурени в двата имота обект на ИП 

(61248.1.136 и 61248 14.2), чрез обособяване на паркинг зони осигуряващи възможност 

за паркиране на около 1180 автомобила, както следва: в имот 61248 14.2 за около 930 

автомобила; в имот 61248.1.136 за около 250 автомобила. 

Озеленяване: В рамките на двата имота, предмет на инвестиционното предложение, 

в свободните от застрояване площи, ще бъде извършено подходящо озеленяване на 

база ландшафтно-устройствен проект. В зоната с вътрешните басейни ще има 

разположени около 480 палми. 

Представено е решението на техническата инфраструктура за комплекса. както и вида 

и количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсявано на води, въздух и 

почви; шум; вибрации; лъчения - светлинни, топлинни; радиация и др.) в резултат на 

експлоатацията на инвестиционното предложение. 

Предоставеният вариант на Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС е 

изготвен в съответствие с указанията на действащото екологично законодателство. 

При разработка на проекта в устройствена и инвестиционна фаза е необходимо да се 

съобрази със следното: 

1. Разработеният ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 61248 1.136 и 61248.14.2, за образуване на УПИ 

I136 в нов кв , 64 и УПИ I2 в нов кв. 65 ще бъде процедиран при условията на чл. 16 от 

ЗУТ. Община Елин Пелин няма влязъл в сила Общ устройствен план. Проектът за 

ПУП-ПРЗ следва да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по 

устройство на територията - Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието 

на устройствените планове и Наредба №7 за ПНУОТВТУЗ от 2003г. 

2. Инвестиционното намерение е новообразуваните УПИ I136 в нов кв , 64 и УПИ I2 в 

нов кв. 65 да ползват съществуващи технически мрежи, като между тях да се изградят 

частично и някои общи за двата УПИ технически мрежи, Между двата имота е 

разположен ПИ № 61248.56 603 - общинска частна собственост, територия за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изискванията по т.1 ще бъдат 

съобразени в ПУП-ПРЗ.  

 

 

 

 

 

Изискванията по т.2 ще бъдат 

съобразени в ПУП-ПРЗ.  
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транспорта, НТП- местен път (ул. „Преслав" до моста на р. Лесновска). Поради това, 

разработеният ПУП-ПРЗ, следва да включва и необходимите за случая План схеми на 

основание чл. 108, ал.2 от ЗУТ. Особено важно е План схемите да бъдат разработени 

така, че новопроектираната подземна инфраструктура, пресичаща напречно улицата 

да не пречи на съществуващата такава, а също и на развитието на бъдеща в профила 

на посочената улица. 

3. Към инвестиционния проект е необходимо да бъде разработена част Временна и 

постоянна организация на движението, която да бъде съгласувана с МВР-София 

област. 

Предоставеното задание изпълнява изисквания на ЗУТ, а именно 125, чл.138., чл.71. 

Предвид по-горе изложеното и на основание чл.71 във връзка чл.125 от ЗУТ 

С Ъ Г Л А С У В А М :  

Задание за обхват и съдържание на Доклад ЗА ОВОС на инвестиционно предложение 

за „Изграждане на балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация 

и хидротерапевтично лечение с минерална вода" в поземлени имоти с идентификатори 

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

Пелин. 

 

 

 

 

 

 

 

Изискванията по т.3 ще бъдат 

съобразени в инвестиционния 

проект.  

 

 

Становището не съдържа бележки и 

препоръки по Заданието, 

съдържанието и обхвата на Доклада 

за ОВОС. 

Кметство с. Равно поле 

изх.№ 906/15.12.2020 г. 

Кметство Равно поле при Община Елин Пелин Ви уведомява, че е разгледало 

горепосоченото Задание, като е установило следното: 

В съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Възложителят „ПС 

ГРУП" АД е предоставил за консултации предварително изготвеното Задание за 

обхват на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение 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. 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. 

Становището не съдържа бележки и 

препоръки по Заданието, 

съдържанието и обхвата на Доклада 

за ОВОС. 
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По преценка на директора на РИОСВ-София, инвестиционното предложение няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и 

природни местообитания на видове и не е необходимо да се извършва ОС. 

Предоставеният вариант на Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС е 

изготвен в съответствие с указанията на действащото екологично законодателство. 



Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение 
„Изграждане на балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с 

минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м „Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно 
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Копия на становищата са представени в Приложение № 2 към Доклада за ОВОС.  

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 83, АЛ. 5 

10.1. Изводи относно очакваното въздействие върху компонентите на околната среда 

и здравето на хората в резултат на реализиране на инвестиционното предложение

  

Реализирането на ИП не е свързано с въздействие върху климата в района 

предвиден за реализация на инвестиционното предложение и няма да доведе до 

неблагоприятно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. 

Обобщавайки въздействието на инвестиционното предложение върху 

повърхностните и подземните води може да се констатира, че не се  очаква негативно 

въздействие върху тяхното количествено и качествено състояние, не се очакват съществени 

въздействия върху хидроморфологичното състояние на повърхностните водни обекти. Така 

описано ИП може да се счита за съвместимо с предвижданията па ПУРБ за повърхностните 

и подземните водни тела на БДДР, при изпълнение на предвидените в раздел 7 на доклада 

Мерки за избягване, предотвратяване, намаляване на значителни неблагоприятни 

последици за околната среда и човешкото здраве. 

Въздействието върху земните недра е незначително, основно в строителната фаза, 

локализирано в обхвата на изкопите за фундаменти на сградите. Въздействието не води до 

активиране на неблагоприятни физикогеоложки процеси, нито до промяна на геоложката 

основа.  

По отношение на въздействието върху почвите - за етапа на строителството – 

въздействието е свързано с механично нарушаване на почвения генетичен профил в 

резултат на изземване на хумусния хоризонт и земни изкопни работи – въздействието е 

пряко и непряко, незначително отрицателно, локално – основно в обхвата на имотите, 

временно, краткосрочно, като цяло обратимо. За етапа на експлоатация – възможно е 

минимално замърсяване на прилежащите почви вследствие на емитираните газове и 

аерозоли от автомобилния транспорт, локално замърсяване от аварийни разливи на масла, 

бензин, опасни вещества – Въздействията са минимални и с локален характер – в рамките 

на имотите. 

Очакват се структурни промени в локалния ландшафт – зоната, характерна с 

антропогенизиран ландшафт (ландшафт на селскостопанските земи) с условно екологично 

равновесие;) ще се превърне в урбанизирана територия (ландшафт - с антропогенни 

изменения и балансирани компоненти) - въздействието е пряко, локално – основно в 

обхвата на имотите. Въздействието върху ландшафта ще бъде свързано с трайна промяна 

във визуалността, което ще бъде нов структурен елемент в локалния ландшафт - 

въздействието е пряко, дълготрайно и локално – основно в обхвата на имотите. 

Неблагоприятното въздействие върху ландшафта в резултат от експлоатацията на обекта не 

се очаква. Естетическото въздействие е относително и зависи от критериите на отделния 

индивид за което предвиденото озеленяване, външни водни площи и атракции ще 

благоприятстват за естественото вписване на обекта в околния ландшафт.  

Не се очаква въздействие по отношение на защитени територии и защитени зони. 
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Като незначително е оценено въздействието и последиците за растителния и 

животинския свят.  

Не се очаква значително отрицателно въздействие върху съществуващия дълготраен 

материален актив – земята, както въздействие на новите активи върху околната среда в 

района като цяло – въздействието е локално, в границите на имотите, използваните 

материали и оборудване са в съответствие с нормите и изискванията, действащи в страната.  

Не се очаква въздействие върху културни ценности.  

Здравният риск при строителството и реализирането на ИП в поземлени имоти с 

идентификатори 61248.1.136 и 61248.14.2, граничещи с регулационната граница на с. Равно 

поле, община Елин Пелин, е нисък. Балнеологичният център за комплексна профилактика, 

рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода в с. Равно поле, община 

Елин Пелин, Софийска област  би оказал положително въздействие върху здравето на 

хората, ползващи комплекса. 

При правилно управление на опасните вещества и отпадъците не се очаква риск за 

околната среда и здравето на хората.  

ИП не предполага трансгранично въздействие.  

По отношение на кумулативното въздействие, риск от такова има единствено по 

време на едновременно строителство на обекти в непосредствена близост, като то ще е 

незначително, краткотрайно и напълно обратимо.  

10.2. Заключение  

Въз основа на анализите и оценките на въздействието на ИП „Изграждане на 

балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и 

хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идентификатори 

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

Пелин”, авторският колектив на настоящия Доклад за ОВОС препоръчва на 

Експертния екологичен съвет при РИОСВ - София да одобри реализацията на ИП, при 

спазване на предписаните мерки в т.7 на Доклада за ОВОС. 

 

11. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

Нетехническото резюме на Доклада за ОВОС е представено като самостоятелно 

Приложение (Приложение № 5) към Доклада за ОВОС. В съответствие с определението по 

т.27 от §1 на Допълнителните разпоредби към ЗООС, нетехническото резюме е изготвено 

като кратко изложение на достъпен за обществеността език на информацията в доклада за 

ОВОС в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада, съдържащо необходимите 

нагледни материали (карти, снимки, схеми). 
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12. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕДОСТИГ ИЛИ 

ЛИПСА НА ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

Не са срещнати трудности при събирането на информацията за изработване на 

Доклада за ОВОС. 

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ - ПО ПРЕЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ИЛИ 

НА ОПРАВОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ  

Няма. 

14. РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК, В КОЙТО СЕ ИЗБРОЯВАТ ПОДРОБНО 

ИЗТОЧНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПИСАНИЯТА И ОЦЕНКИТЕ, 

ВКЛЮЧЕНИ В ДОКЛАДА 

Описани са подробно в т.6.1.  на Доклада за ОВОС. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1) Списък на Колектива експерти и попълнени декларации по чл.11, ал.4 от Наредбата 

за ОВОС от всеки експерт  

2) Копия на получените становища в резултат на консултациите по изготвяне на 

Заданието за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС; 

3) Други документи и становища, имащи отношение към ИП и процедурата по ОВОС:  

o Примерна ситуация на обектите в УПИ I2; 

o Становища на експлоатационни дружества; 

o Удостоверения на НИНКН; 

o Становище на МЗ с изх.№ МВ-00-28/16.10.2020 г.  за балнеологичната оценка 

на сондаж С-46хг; 

o Получена информация за целите на анализ и оценка на кумулативния ефект. 

4) Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС; 

5) Нетехническото резюме на Доклада за ОВОС. 

6) Документ за платена такса 

 

 

 


