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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 

ЕЖ Еквивалентен брой жители 

ЕО Екологична оценка 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ Закон за водите 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

КК Кадастрална карта 

ЛПСОВ Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води 

МПС Моторно превозно средство 

НМВ Находище на минерални води 

НТП Начин на трайно ползване 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

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

защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“) 

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 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РЗПРН Район със значителен потенциален риск от наводнения 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

С- Сондаж 

СОЗ Санитарно-охранителна зона 

УПИ Урегулиран поземлен имот 

ХПК Химична потребност от кислород 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Възложителят „ПС ГРУП“ АД има 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.   

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. Предвид 

възможността, предоставена от разпоредбата на чл.91, ал.2 на ЗООС, с цитираното по-горе 

писмо директорът на РИОСВ-София е допуснал провеждане само на една от изискващите 

се процедури по реда на глава шеста на ЗООС, а именно – процедурата по задължителна 

ОВОС.  

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). 

Целта на Доклада за ОВОС е да определи, опише и оцени по подходящ начин преките 

и непреки въздействия на инвестиционното предложение върху населението и човешкото 

здраве, компонентите и факторите на околната среда и взаимодействието между тях, тяхната 

допустимост, и съответно да предложи при необходимост мерки за предотвратяване, 

премахване и/или намаляване на отрицателните въздействия.  
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Основни нормативни документи за провеждане на процедурата по ОВОС са ЗООС – 

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

Настоящият проект на Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС е изготвен 

в съответствие с указанията в т. III от цитираното писмо на директора на РИОСВ-София, 

разпоредбите на чл.95, ал.2 на ЗООС и чл.10, ал.1 и ал.3 от Наредбата за ОВОС. По проекта 

на Задание се провеждат консултации със специализираните компетентни органи, засегнатата 

общественост и компетентния орган по процедурата по отношение на: 

 специфичните особености на предлаганото строителство, дейности и технологии, 

степен на развитие на проектното решение и взаимовръзката му със съществуващи или 

други планирани строителство, дейности и технологии; 

 характеристиките на съществуващата околна среда и всички нейни компоненти; 

 значимостта на предполагаемите въздействия; 

 заданието за обхват и съдържание на ОВОС; 

 границите на проучването във връзка с ОВОС; 

 алтернативите за инвестиционни предложения; 

 засегнатата общественост - интереси и мнения; 

 източниците на информация; 

 методиките за прогнози и оценка на въздействието върху околната среда; 

 мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната 

среда. 

Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение, и указанията на 

директора на РИОСВ-София, консултациите по проекта на Задание се провеждат със: 

 специализираните компетентни органи за инвестиционното предложение:  

o Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област – по отношение на 

здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве; 

o Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен (БДДР) – по отношение 

на управление на водите и риска от наводнения; 

 засегнатата общественост от реализирането на инвестиционното предложение: 

o населението на община Елин Пелин – чрез Община Елин Пелин, в т.ч. 

населението на с. Равно поле – чрез кметство с. Равно поле; 

 компетентния орган по околна среда - директорът на РИОСВ-София. 

Получените в резултат на консултациите становища ще бъдат отразени в 

окончателното Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.1. Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и 

необходими площи по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация 

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. 

1.1.1 Местоположение  

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:  

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

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

орница), категория на земята: 4 (съгласно Скица за поземлен имот № 15-658363-23.07.2020 

г.). 

Границите и съседите на имота са както следва:  

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

 на северозапад граничи с ПИ № 61248.1.373 – частна собственост, 

урбанизирана територия, НТП: за друг вид застрояване; 

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

урбанизирана, представляваща регулационната част на с. Равно поле; 

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

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

Лесновска), на юг от който е разположен имот № 61248.14.2; 

 на изток граничи с ПИ № 61248.29.483 – държавна публична собственост, 

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

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

е разположен Голф клуб „Св. София“ 

 

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

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

имот № 15-658371-23.07.2020 г.). 

Границите и съседите на имота са както следва:  

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

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

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

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

 северозападния край на имота граничи с ПИ № 61248.14.5 – общинска частна 

собственост, земеделска територия с НТП: друг вид земеделска земя; 
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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 № 1.1.1-1:  

 

 
 

Фигура № 1.1.1-1 Местоположение на ПИ № 61248.1.136 и ПИ № 61248.14.2, с. Равно 

поле, община Елин Пелин (КК на България) 
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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. 

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 № 1.1.1-2: 

 

 
Фигура № 1.1.1-2 Местоположение на съществуващите сондажи в района спрямо ПИ 

№ 61248.14.2 и № 61248.1.136 

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 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 № 1.1.1-3 Местоположение на проектното напорно водопроводно трасе за 

минерална вода от сондаж С-46хг до ПИ № 61248.14.2 

1.1.2 Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение  

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на посочените два 

имота, собственост на Възложителя, след 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 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 I2 се предвижда да бъде с капацитет 

около 930 автомобила.  
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Таблица № 1.1.2-1 Прогнозна застроена площ за УПИ I2 

ВИДОВЕ ПЛОЩИ КВАДРАТУРА (m2) 

ПЛОЩ ЗА ПАРКИРАНЕ 21424 

ПЛОЩ  НА ЗАСТРОЯВАНЕ 18778 

ПЛОЩ НА ВЪНШНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 18573 

ПЛОЩ НА ВЪНШНИ ВОДНИ БАСЕЙНИ 1498 

ПЛОЩ НА ИЗКУСТВЕНО ЕЗЕРО 4747 

ПЛОЩ НА ДЕКИНГ ЗОНА 1584 

ПЛОЩ НА ПЯСЪЧЕН ПЛАЖ 1558 

ПЛОЩ НА ТРОТОАРИ 2245 

ОБЩО 70407 

 

Примерна ситуация на обектите в УПИ I2 е представена в Приложение към 

настоящото Задание.  

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 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.  

За водоснабдяването на балнеологичния център с минерална вода ще бъде изграден 

напорен тръбопровод.  

1.1.3 Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения  

Инвестиционното предложение няма пряка връзка с други съществуващи или 

планирани инвестиционни предложения в района.  

Община Елин Пелин няма приет и влязъл в сила Общ устройствен план, като за 

имотите, предмет на ИП, предстоящата регулация е първа, няма предишна такава.  

В Доклада за ОВОС ще бъдат направени анализ и оценка на евентуалния 

кумулативен ефект на настоящото инвестиционно предложение с други инвестиционни 

предложения, планове и програми в района, като за целта е поискана информация от 

РИОСВ-София и Община Елин Пелин.  
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1.2. Описание на основните характеристики на производствения процес, например 

вид и количество на ползваните суровини и материали, в т.ч. на опасните 

вещества от приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат налични в 

предприятието/съоръжението и капацитета на съоръженията за тяхното 

съхранение и употреба в случаите по чл. 99б ЗООС 

Инвестиционното предложение не е свързано с производствен процес, а с 

изграждане и 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 да задоволи нуждите на жителите на гр. София, областта и страната с 

многофункционалното си съдържание от балнеология и рекреация, основани на ползването 

на термалните минерални води. 

1.2.1 Основни и съпътстващи обекти и инфраструктура 

Капацитетът на комплекса се прогнозира за 2000 души. 

За целите на ИП се предвиждат следните основни и съпътстващи обекти и 

инфраструктура: 

А. Основни и съпътстващи обекти 

1. Здравно-оздравителен балнеологичен СПА център 

Балнеологичният център ще 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. Към него ще  има лечебни 

басейни и басейни с минерална вода за отдих. Капацитетът на центъра е за 2000 души.  

Балнеологичният център представлява многофункционална сграда и включва в себе 

си следните компоненти: 

 Главен вход с рецепция, бюро информация и магазин за тоалетни 

принадлежности, лечебна козметика и др. аксесоари; 

 Зона за преобличане и къпане представляваща съблекални за 2000 човека с 

заключващи се шкафчета за индивидуално ползване, тоалетни и душове; 

 Балнеологична зона с 2 лекарски кабинета, както и 30-40 помещения за 

процедури оборудвани със специална техника за провеждане на 

балнеологични процедури от съответните специалисти; 

 Релакс зона с минерални басейни, топила с лечебни свойства (солени, 

обогатени с калций, обогатени с магнезий, обогатени със селен); 

 Зона за развлечение на деца с басейни и водни пързалки; 

 Сауна зона с 14 сауни и парни бани от различен вид (алхамбра, финландски, 

солна, арома, билкова и др. подобни); 

 Външна зона за отдих с минерални басейни и заведения за хранене и напитки; 

 Вътрешна зона със заведения за хранене и напитки от бюфетен тип. 
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Предвидено е изграждането на 15 басейна, от които 10 вътрешни и 5 външни, 14 

сауни и парни бани, 10 хидромасажни вани и 74 душа. 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 информация за водните съоръжения, с 

техните наименования, размери, температури и кубатури и др. 

Таблица № 1.2.1-1 Параметри на водните съоръжения * 

Съоръжения за ползване на минерална вода 

Брой 

съоражения 

(процедурни 
места) 

Площ на 

водното 

огледало 
реална 

Водно 

съоръжение 

обем реален 

мярка (бр.) m2 m3 

1 2 3 4 

Лечебен басейн с обагатени минерали с гореща 35 градуса мин.вода 4 4 X 24= 96 4 X 28,8 
=115,2 

Вътрешен басейн Кариби с необходима температура 35 0С 1 677 947,8 

Вътрешен басейн Уелнес ВИП с необходима температура 35 0С 1 145 203 

Вътрешен басейн Спейс спорт с необходима температура 35 0С 1 450 630 

Вътрешен басейн Спейс релакс с необходима температура 35 0С 1 120 168 

Вътрешен басейн детски Спейс Слайд  35 0C 1 605 242 

Вътрешен басейн Балнеология с необходима температура 35 0C 1 99 138,6 

Външен басейн Кариби с необходима температура 35 0С 1 310 434 

Външен басейн Уелнес с необходима температура 35 0С 1 75 105 

Външен басейн Спейс релакс с необходима температура 35 0С 1 60 84 

Външен басейн Сауни с необходима температура 20-22 оС 1 32 38,4 

Хидромасажни-тангенторни вани за водолечение всяка с температура 35  0С 10 Х 3,3 

Душове  към СПА центъра  70 Х X 

Външен Самър басейн с плаж и  воден бар  с температура 26- 28оС  1 1021 1531,5 

Душове  към летен басейн 4 Х X 

Общо количество 99 
3690 

4640,8 

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

изработването на Техническия инвестиционен проект 

 

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

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

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.  

3. Настаняване персонал 

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

4. Паркинг 

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 № 1.2.1-1 Примерна конструкция за сенници на паркоместата 

 

5. Озеленяване 
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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 ще се осъществи 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 газ.  

Газоснабдяване 

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. 

Водоснабдяване 

Водоснабдяването на питейно-битови нужди ще се осигури от съществуващата 

водоснабдителна мрежа в района.  

Необходимото количество, със съответното качество минерална вода ще се осигури 

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

Пелин“ на НМВ „Казичене-Равно поле“. За целта ще бъде изградено напорно водопроводно 

трасе до имот 61248.14.2. Във връзка със становище на Министерство на здравеопазването 

до Община Елин Пелин с изх.№ МВ-00-28/16.10.2020 г. (изпратено и до РЗИ-Софийска 

област) в имота на балнеологичния компелкс ще бъде изградена инсталация за редуциране 

на съдържанието на арсен и желязо с цел ползването и за хигиенни и спортно-рекреационни 

цели. 

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 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:  
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 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 ИП 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 .  

 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 
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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 и отпадъчните битово-фекални води след пречистване 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. 

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. За поддържането на химичния и микробиологичния състав на 

водата в басейните съгл. 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. 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. 
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Отопление, вентилация и климатизация 

Предвиждат се следните инсталации: 

 централизирана климатична инсталация, многозонална - за хотелски стаи, 

ресторанти, балнеологичен блок, съблекални, лоби и фоайета, коридори на 

сградите; 

 централизирани климатични и вентилационни инсталация – въздушни с 

климатични камери и смукателни вентилатори – за пресен въздух хотелска 

част, за рекреационен блок, за ресторанти, многофункционална зала и общи 

части; 

 централизирани климатични и вентилационни инсталации за поддържане 

микроклимата с контрол на относителната влажност в зоните на вътрешните 

басейни, зоните за хранене, покритата улица с климатични камери с вградена 

термодинамична рекуперация; 

 общообменни и локални смукателни вентилацииони инсталации за кухни, 

перални и технически помещения на басейните; 

 термопомпени инсталации за подгрев на водата, за отопление и за битово 

горещо водоснабдяване; 

 вентилационни системи за свръхналягане; 

 топлообменници за усвояване на геотермалната енергия от потенциала на 

горещата минерална вода; 

 термопомпи за усвояване на геотермалната енергия от минералната вода;  

 система за естествено проветряване на зоните. 

 

За повишаване на 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 m 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 на 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. 

1.2.2 Основни суровини и материали необходими при реализацията на 

инвестиционното предложение 

По време на строителството ще бъдат използвани следните суровини и материали: 

 Природни ресурси: Необходимото количество вода за строителството ще 

бъде осигурена с водоноски, а за работниците ще бъде осигурена бутилирана 

вода. 

 

Не се използват други природни ресурси за строителството. Хумусът като природен 

ресурс, ще бъде отнет разделно преди започване на строителните работи и ще бъде 

временно съхранен на депо в рамките на имотите до приключване на строителството, след 

което ще бъде използван по предназначение, за оформянето на зелените площи в имотите.  
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 Суровини и материали: ще се използват стандартни строителни материали, 

отговарящи на изискванията и стандартите за влагане на материали в 

строителни обекти: бетон клас В15, циментова замазка, тухлена зидария, 

мазилка (варова, армирана, минерална), гипсова шпакловка, латекс, 

топлоизолация и хидроизолация, теракот и фаянс, гранитогрес, паркет, PVC 

тръби, PVC дограма със стъклопакети, ел. кабели.  

 

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

съществуващата водоснабдителна мрежа на района, както и минерална вода за покриване 

на нуждите на балнеологичния център.  

За електроснабдяване на обекта ще се извършва свързване към съществуващата 

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

Генерация и/или от ВЕИ (фотоволтаични панели на навесите на паркинг зоната). 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 инициирал 

процедура по регистрация. 

Предвидено е и газоснабдяване на обекта.  

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

суровини и материали.  

Инвестиционното предложение не е свързано със съхранение и употреба на опасни 

вещества, съответно няма потенциал да повиши риска от възникване на голяма авария в 

най-близките съществуващи предприятия класифицирани с нисък или висок риск от 

възникване на голяма авария.  

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. 

1.3. Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии 

(замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения - светлинни, 

топлинни; радиация и др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното 

предложение 

1.3.1 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. 
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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.  

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 

Замърсяванията на прилежащите земи с аерозоли от отработени газове и прахови 

емисии в процеса на строителството ще са незначителни и няма да се отразят върху 

качеството на земите. 

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 

и управляван като опасен отпадък – съответно предаден на фирма, притежаваща 

разрешително за третирането му. 

Въздействието 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 ограничен 

обхват в рамките на отредения терен. Увреждането е еднократно и окончателно, свързано 

със строителните работи.  

Необходимо е съхраняване на отнетия хумусен хоризонт отделно от останалата 

земна маса, и неговото последващо използване по предназначение - при ландшафтното 

оформление на терена. 

Почвеният слой ще се депонира на временно депо в рамките на имотите. Този тип 

увреждане ще има временен и почти напълно обратим характер, тъй като се предвижда 

оползотворяването на почвения слой за целите на озеленяването на обекта. 

Ще отпаднат и излишни изкопани земни маси за които е необходимо да се определи 

временно депо отново в рамките на отредените терени. 
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Генерирани отпадъци 

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

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

Количествата ще бъдат изчислени в подробните количествено-стойностни сметки към 

работните проекти.  

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

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

Таблица № 1.3.1-1:  

Таблица № 1.3.1-1 Класификация на отпадъците по време на строителството 

Наименование Код на отпадъка 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 

Пластмасови опаковки 15 01 02 

Опаковки от дървени материали 15 01 03 

Метални опаковки 15 01 04 

Бетон  17 01 01 

Тухли  17 01 02 

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 17 01 03 

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

керамични изделия, различни от упоменатите в код 17 01 

06 

17 01 07 

Дървесен материал (ще се образува при кофражни 

работи) 
17 02 01 

Стъкло 17 02 02 

Пластмаса  17 02 03 

Смеси от метали 17 04 07 

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

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

Строителни материали на основата на гипс, различни от 

упоменатите в код 17 08 01 
17 08 02 

Смесени битови отпадъци (ще се генерират от жизнената 

дейност на работниците изпълняващи строителни 

дейности) 

20 03 01 

 

Отпадъците ще се предават приоритетно за оползотворяване, в съответствие с 

йерархията за управление на отпадъците, на фирми притежаващи съответните 

регистрационни/разрешителни документи. 

Формиране на земни маси при строителството не се очаква, т.к. ще са в малки 

количества и ще бъдат използвани за обратно засипване.  

Битовите отпадъци се предават за последващо третиране на Регионалното депо за 

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

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

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

сервизи, не на строителния обект. 

Генериране на шум, вибрации и лъчения 
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По време на строителството ще се генерира основно шум от движението и работата 

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

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

строителния обект. 

Аналогично е въздействието на вибрациите – генерират се от строителната и 

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

работниците в непосредствена близост.  

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

здравето на работещите на обекта.  

Дейностите по строителството не са свързани с генериране на лъчения.  

1.3.2 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. 

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 и отпадъчните битово-фекални води след пречистване 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. 

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”. Количеството на тези води ще бъде между 10 

000 и 30 000 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. 
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Замърсяване на почви 

Възможно е единствено 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. 

Генерирани отпадъци 

При извършване на ремонтни дейности ще се генерират неопасни строителни 

отпадъци, идентични като описаните за етапа на строителството.  

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

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

при отпадъците от опаковки по време на строителството). 

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

зелените площи.  

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

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

и мазнини.  

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

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

инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна 

употреба, памперси).  

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

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

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

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

разрешително за третиране на този код отпадък.  

От експлоатацията на каломаслоуловителя на паркинг зоната ще се генерира опасен 

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

сепаратори. Генерираният отпадък ще се събира периодично при почистването и 

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

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

отпадък, съдържащ тези вещества, като към момента Възложителят е в процес на 

уточняване на технологията, поради което точният код на отпадъка ще бъде определен на 

следващ етап. При всички случаи опасният отпадък ще се предава на фирма, притежаваща 

разрешително за последващото му третиране.  

В зависимост от избора на технология за третиране на минералната вода за редукция 

на арсен и желязо (),  ще видим какъв отпаден продукт ще имаме. Единия вариант е да е 

абсорбент които се депонира на сметище и не се третира като хазартен, другия вариант е 

утайка с високо съдържание на арсен. 

 

Битовите отпадъци ще се предават за последващо третиране на Регионалното депо 

за неопасни отпадъци в землището на с. Горна Малина. 
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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 комплекса източник на шум ще бъдат основно МПС на 

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

зоната. 

Експлоатацията не е свързана с генериране на вибрации и лъчения.  

1.3.3 По време на закриване и рекултивация 

Генерирани отпадъчни газове 

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 

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. АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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.  
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2.2. Алтернативи за местоположение на площадката на инвестиционното 

предложение 

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 

предварително проучване на подходящи за реализацията на инвестицията имоти. 

2.3. Алтернативи за размера и мащаба на ИП 

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 използвани 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.  

 

В Доклада за ОВОС ще бъдат разгледани и допълнителни алтернативи, в случай на 

разглеждане на такива от Възложителя, а при необходимост и други алтернативи, 

произтичащи от евентуални неблагоприятни въздействия на инвестиционното 

предложение върху околната среда и здравето на хората.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, В КОЯТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

3.1. Атмосфера – Климатични и метеорологични условия 

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. 

По данни от Климатичен справочник на Р. България средногодишната температура 

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

 

 

Фигура 3.1-4. Среден месечен брой на дните с мъгла 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

От анализа на инвестиционното предложение може да се направи заключението, че 

не могат да настъпят изменения в този компонент или промени в локалните климатични 

условия. Не се очаква кумулативно въздействие. 

Компонентът ще бъде подробно разгледан в Доклада за ОВОС. 

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 

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).  
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В Общината не се извършват редовни измервания на качеството на атмосферния 

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

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

наднормено замърсяване на въздуха, свързано с дейността на тези промишлени 

предприятия или други съществени източници на емисии. 

Друг възможен източник на замърсяване на въздуха са транспортните средства. 

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

може да оказва по-съществено влияние върху качеството на въздуха по отношение на 

замърсяването с азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и в по-малка степен 

някои други специфични замърсители.  

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

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

път. 

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

инвестиционното предложение, особено при наличието на характерните неблагоприятни 

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

месеци се явява използването на твърди горива за битово отопление.  

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. 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

Реализацията на ИП не предвижда значими източници на емисии и няма да доведе 

до замърсяване на атмосферния въздух.  

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не се очаква 

да окаже кумулативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района на с. 

Равно поле. 

Значимостта на въздействията върху околната среда, определянето на 

неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и 

експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, ще бъдат разгледани 

подробно в Доклада за ОВОС. 

3.3. Води 

Административно управление на водите в района на инвестиционното предложение 

се осъществява от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен (БДДР). До момента, в 

рамките на процедурата по ОВОС, БДДР е изразила становище с изх.№ ПУ-01-578-

(2)/17.11.2020 г. 

Повърхностни води 

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

2016-2021 г. в Дунавски район, имотите, в които ще се осъществи инвестиционното 
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предложение граничат с воден обект река Стари Искър (Лесновска) – реката минава до 

източната граница на имотите.  

Двата имота попадат в териториалния обхват на повърхностно водно тяло от 

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

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

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

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

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

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

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

предотвратяване влошаване на екологичния потенциал на останалите елементи за 

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

Подземни води 

Имотите, обект на инвестиционното предложение попадат в обхвата на две подземни 

водни тела:  

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

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

количествено състояние; 

 BG1G000000N033 – Порови води в Неогена – Софийска котловина - оценено 

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

количествено състояние. 

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

количествено състояние и Предотвратяване на влошаването на химичното състояние.  

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

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

инвестиционното предложение, е представена в следващата таблица:  

Таблица № 3.3-1 Зони за защита на водите, в които попадат ПИ № 61248.1.136 и 

61248.14.2 

Зони за защита на 

водите 

Вид на зоната Имотите попадат/не 

попадат в зоната 

чл.119а, ал.1, т.1 от 

ЗВ 

Зона за защита на питейните води от 

повърхностни водни тела 

Не попада 

Зона за защита на питейните води от 

подземни водни тела 

Попада (всички подземни 

водни тела) 

чл.119а, ал.1, т.2 от 

ЗВ 

Зона за отдих и водни спортове Не попада 

чл.119а, ал.1, т.3 от 

ЗВ 

Чувствителна зона Попада – BGCSAR104 

Уязвима зона Не попада 

чл.119а, ал.1, т.4 от 

ЗВ 

Зона за стопански ценни видове риби Не попада 

чл.119а, ал.1, т.5 от 

ЗВ 

Защитени територии Не попада 

Зони за местообитания Не попада 

Зони за птици Не попада 
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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 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, вкл. 

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

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

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

В цитираното по-горе становище на БДДР са посочени мерките от ПУРБ 2016-2021 

г., относими за инвестиционното предложение, като дейностите на инвестиционното 

предложение не влизат в противоречие с тях. 

Риск от наводнения  

ПИ, 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 № 3.3-1, 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 № 3.3-1 Извадка от картата на РЗПРН BG1_APSFR_IS_041 по течението на р. 

Искър, с посочено местоположение на имотите на инвестиционното предложение 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно:  

На база анализа на инвестиционното предложение и предвижданията му по 

отношение на водите, може да се направи извода, че не се очаква реализирането на 

инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху повърхностното водно 
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тяло, тъй като е предвидено подходящо пречистване на отпадъчните битово-фекални води 

и на дъждовните води от паркинг зоната.  

Не се очаква въздействие върху количественото и химичното състояние на двете 

подземни водни тела. 

Предвидено е пречистване на генерираните през периода на експлоатация отпадъчни 

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

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

планирана на височина 5 m над водното огледало на реката.  

Възможно е кумулативно въздействие по отношение на ползването на минералните 

води.  

В Доклада за ОВОС ще се направи подробен анализ на състоянието и оценка на 

очакваните въздействия върху повърхностните, подземните води, зоните за защита на 

водите, проектните СОЗ, при отчитане на изразеното становище от страна на БДДР, 

цитирано по-горе. При изготвянето им ще се вземат предвид целите и мерките заложени 

в Плана за управление на речните басейни за периода 2016-2021 г. и Плана за управление 

на риска от наводнения за периода 2016-2021 г. в Дунавски район (в .т.ч. проектите на 

ПУРН и ПУРБ за следващия планов период, при наличие на достъп до тях), както и със 

забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за водите. 

3.4. Земни недра и минерално разнообразие 

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. 

Кватернерните образувания заемат големи площи в Софийска котловина. Главни 

генетични разновидности в нея са алувиалние наноси и пролувиално-делувиалния шлейф 

по периферията на котловината, както и културния слой, включващ на места антропогенни 

насипи. 

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. 



ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на 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 

 

33 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

Общата дебелина на кватернерни алувиални образувания в източната част на 

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

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

сиворечна до черна прахова глина.  

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

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

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

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

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

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. 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

Отнемане на земни маси за изкопни фундаменти или няма да има или ще са 

минимални, тъй като „кота нула“ ще е сегашната кота терен. 

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

кумулативен характер на въздействието.  

В Доклада за ОВОС ще бъде оценено въздействието върху геоложката основа.  

3.5. Почви и земеползване 

Характеристика на почвите  

Община Елин Пелин се отличава с изключително пъстра почвена покривка. Най-

високите части от територията са покрити с кафяви горски почви. Равнинните терени са 

заети с богат набор от ливадни почви (алувиално - ливадни, алувиално - делувиално 

ливадни, делувиално - ливадни, ливадно - блатни, засолено - ливадни и излужените 

смолници.  

На територията й се отглеждат всякакъв вид култури - зеленчукови, зърнено-

житни и бобови, технически, фуражни, както и овощни насаждения. Поради сравнително 

ниските температури топлолюбиви растения не се отглеждат. 

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

предмет на инвестиционното предложение, попада в Балкано-апенинска почвена област, 

с провинция Софийско-Краищенска. В котловините и покрай реките са разпространени 

смолници и наносни почви. 

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

предопределени от особеностите на почвообразуващата скала. Те са резултат от 

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

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

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

бази над 90%. Хумусирани са добре по целия профил. Съдържат 4-5%, а в нивите 2,5-3% 

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

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



ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на 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 

 

34 
Ул. „Генерал Скобелев“ №6,       |      ТЕЛ.: +359 899 914 040       |       ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 

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

дребнозърнести агрегати, които мулчират орницата. 

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

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

на реките. По механичен състав те биват от чакълесто песъчливи до леко глинести. Те са 

рохкави, проветриви, топли и добре овлажнени от близките подпочвени води, обработват 

се лесно. Голямата им филтрационна способност е предпоставка за бързо замърсяване 

преди всичко на водите. Почвената реакция е от слабо кисела до слабо алкална. 

Земеползване 

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

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

орница), категория на земята: 4 (съгласно Скица за поземлен имот № 15-658363-23.07.2020 

г.), при неполивни условия. 

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

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

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

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

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

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

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

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

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

материали. Нарушенията върху почвата са ограничен обхват в рамките на отредения терен. 

Увреждането е еднократно и окончателно, свързано със строителните работи. По време на 

експлоатацията замърсяване се очаква единствено от отлагания на изгорели газове и 

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

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

засягане на почви в съседни имоти и кумулативен характер на въздействието.  

По отношение на земеползването - основното и необратимо въздействие е 

промяната на предназначението и категорията на земята. При строителството и 

експлоатацията няма да бъдат засегнати съществуващи и бъдещи планирани ползватели на 

съседни имоти.  

В Доклада за ОВОС ще се разгледа подробно въздействието върху този компонент 

на околната среда. 

3.6. Ландшафт 

Според системата на регионалните таксономични единици при ландшафтното 

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

инвестиционното предложение се отнася към Южнобългарска планинско - котловинна 

област; Витошко - Ихтиманска подобласт, район Софийски. 

Според класификационната система на ландшафтите в страната, районът попада в 

клас котловинни ландшафти; тип – ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни 

котловинни дъна; подтип - ландшафти на ливадно-степните предимно равни дъна на между 
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планинските котловини; група - ландшафти на ливадно-степните дъна на между 

планинските котловини върху неспоени кватернерни наслаги с висока степен на земеделско 

усвояване. 

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, се характеризират с 

антропогенен тип, извънселищен агроландшафт. В района няма изцяло съхранен 

първичен/естествен ландшафт. Терените са в непосредствена близост до населено място – 

с. Равно поле, граничат със съществуващи пътища, прилежащи река и канал и са със 

значителна степен на антропогенна трансформация.  

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

С реализирането на ИП не се очаква да се промени основния тип ландшафт, няма да 

предизвика съществени изменения във вътрешната структура и функционирането на 

ландшафтите, които да предизвикат допълнителни нарушения в екологичното равновесие. 

Докато трае строителството визуалността в района ще бъде нарушена. Новият обект 

ще предизвика промяна в съществуващата пейзажност и визуалност. Въздействието ще 

бъде постоянно. 

В Доклада за ОВОС ще бъдат оценени очакваните структурни промени в локалния 

ландшафт. 

3.7. Защитени територии и защитени зони 

Защитени територии по 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. Единствената защитена територия в границите на Община Елин Пелин е 

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

обявена за историческо място със Заповед № 3718/28.08.1975 г., прекатегоризирана като 

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

разположена на отстояние над 10 км североизточно от имотите на инвестиционното 

предложение.  

Защитени зони по ЗБР 

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, 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 (Фигура № 3.7-1). 
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Фигура № 3.7-1 Местоположение на имотите, предмет на инвестиционното 

предложение, спрямо защитена зона BG0002004 „Долни Богров-Казичене“ 

 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

Не се очаква въздействие върху защитени зони.  

Съгласно писмо на директора на РИОСВ-София с изх.№ 13650-7569/24.11.2020 г. 

инвестиционното предложение 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. 

3.8. Биологично разнообразие 

Флора и растителен свят 

Според геоботаническото райониране на страната теренът, предмет на 

инвестиционното предложение, попада в Илирийската провинция, окръг Софийски, 

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

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

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

обработваеми земи. Освен селскостопанските земи в района са разпространени тревни 

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

pratensis, Lolieta perennis, Agrostideta stoloniferae и др. 

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

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

Agropyron repens и други. Тревостоят е силно разреден и покрива на места 30-60% от 
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повърхността на почвата. Най-ниските територии на района около реките са заети от 

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

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

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

hydropiper), ливадната метлица (Poa pratensis), глухарче (Taraxacum officinale) и др. 

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

Закона за биологичното разнообразие, нито консервационно значими растителни видове 

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

Фауна и животински свят 

Според биогеографското райониране на страната разглежданият терен попада в 

Севернобългарския район, Софийско-Радомирски подрайон. Характеризира се с 

преобладаване на евросибирски, средноевропейски и холарктични видове. От 

таксаномичните групи най-богата в района е орнитофауната. 

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

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

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

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

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

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

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

мишка (Mus musculus), обикновената полевка (Microtus arvalis), заека (Lepus europaeus). От 

птиците характерни за такива местообитания са пъдпъдъка (Coturnix coturnix), сивата 

яребица (Perdix perdix), качулатата (Galerida cristata) и полската чучулига (Alauda arvensis), 

като в границите на имотите не са установени гнезда. По-голям брой видове използват 

такива терени като хранителни местообитания, както по време на размножаване, така и по-

време на миграция и зимуване. Такива видове, установени в района, са белия щъркел 

(Ciconia ciconia), гугутката (Streptopelia decaocto), свраката (Pica pica), чавката (Corvus 

monedula), посевната врана (C. frugilegus), градската лястовица (Delihon urbica), кадънката 

(Carduelis carduelis), обикновения скорец (Sturnus vulgaris), врабчетата (Passer sp.). 

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

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

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

таранката (Carassius gibelio). Земноводните са представени от малкия тритон (Triturus 

vulgaris), голямата водна жаба (Rana ridibunda), жълтокоремната бумка (Bombina variegata) 

и дървесницата (Hyla arborea). От влечугите могат да се видят обикновената блатна 

костенурка (Emys orbicularis), двата вида водни змии (Natrix natrix, N. tessellata) и стенния 

гущер (Podarcis muralis). Възможна е и появата на смока мишкар (Elaphe longissima). От 

бозайниците е вероятно присъствието на таралежа (Erinaceus concolor), малката водна 

земеровка (Neomys anomalus), белокоремната белозъбка (Crocidura leucodon), някои видове 

прилепи, свързани с антропогенни местообитания (напр. Nyctalus noctula, Pipistrellus 

pipistrellus, Vespertilio murinus), сивия плъх (Rattus norvegicus), водния плъх (Arvicola 

terrestris), невестулката (Mustela nivalis), черния пор (Mustela putorius). Съседните райони, 
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и особено поречието на р. Лесновска, са местообитания за редица водолюбиви и 

влаголюбиви птици. 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

Въздействието по време на строителството е свързано с пряко унищожаване на 

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

инфраструктурата. Не се очаква засягане на ценни растителни видове. 

Строителството ще засегне пряко местообитания на видовете, ползващи терена за 

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

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

тяхната сравнително висока численост, подобно въздействие ще е незначително. Непряко 

въздействие въздействие в съседните райони е възможно в резултат на безпокойство, и то 

при строителни дейности в периферията на разглежданите имоти.  

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

експлоатацията, в следствие участието на дървесно-храстова растителност в ландшафтното 

оформяне и създаването на водни басейни, съществуващата зооценоза ще се промени, като 

ще намалеят видовете, характерни за по-сухите, открити тревни съобщества, и ще се 

увеличат тези, характерни за по-мезофитните такива, както и тези, свързани с дървесно-

храстовата растителност, синантропните видове и тези, свързани с водните басейни. Като 

цяло се очаква увеличаване на видовото разнообразие. 

В Доклада за ОВОС ще се разгледа и оцени въздействието върху биологичното 

разнообразие. 

3.9. Културно, архитектурно, историческо и археологическо наследство 

На територията на имотите, предмет на инвестиционното предложение, няма 

регистрирани недвижими културни ценности и видими на терена материални следи от 

археологически обекти. 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно:  

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

фундаментите на сградите да се открият нерегистрирани/неизвестни до момента 

археологически находки.  

В Доклада за ОВОС ще бъде анализирано възможното въздействие върху 

компонента. 

3.10. Здравно-хигиенни аспекти на средата 

Имотите, обект на инвестиционното предложение, граничат с регулационната 

граница на с. Равно поле, община Елин Пелин.  

На територията на общината няма големи производства, които да отделят вредности 

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

шум.  

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

реализиране на планираната инвестиция за балнеологичен център.  

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 
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Предназначението на предвидения с инвестиционното предложение обект – 

балнеологичен център, е свързано с положително въздействие върху здравето на хората, 

които ще се възползват от предлаганите в него услуги.  

За гарантиране на благоприятното въздействие и опазването на човешкото здраве, 

при реализирането на инвестиционното предложение, по отношение на водите следва да се 

гарантира, съответно анализира подробно: 

 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 спортно-рекреационни 

цели, каквото е желаното от Възложителя ползване, че са налични 

достатъчни количества за покриване капацитета на съоръженията и са 

съобразени забраните и ограниченията, произтичащи от проектните към 

момента СОЗ около сондажите за водовземане на минерални води, в които 

попадат имотите; 

 подходящо пречистване на генерираните в рамките на обекта отпадъчни 

води. 

 

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.  

3.11. Отпадъци и опасни вещества 

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

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

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно:  

Прогнозните видове отпадъци, които се очаква да се генерират по време на 

отделните етапи на реализация на ИП са разгледани в т. 1.3. от настоящото Задание. При 

управление в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците не се 

очаква значимо въздействие, в т.ч. кумулативен ефект на отпадъците. 

Дейностите по ИП не са свързани с генериране, съхранение и употреба на опасни 

вещества. 

В Доклада за ОВОС ще се направи оценка на генерираните отпадъци и ще се 

разгледат възможности за тяхното ограничаване и екологосъобразно управление. 
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3.12. Рискови енергийни източници (шумове, вибрации, електромагнитни лъчения) 

В района на ИП 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.  

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно:  

Очакваните източници на шум и вибрации са описани по-горе към т.1.3. на 

настоящото задание. Не се предполага значимо кумулативно въздействие.  

В Доклада за ОВОС ще се оцени въздействието от рискови енергийни източници. 

3.13. Генетично модифицирани организми 

Инвестиционното предложение няма отношение към генетично модифицирани 

организми. 

 

Въз основа на данните за размер, мащабност, местоположение и характер на ИП, 

очакваните отпадъци и емисии, информацията за съществуващо състояние на околната 

среда и прогнозите на въздействията, в т.ч. кумулативни, като граници на проучването 

за извършване на оценката на въздействието върху околната среда и човешкото здраве 

в настоящата процедура по ОВОС са установени следните:  

- Детайлни анализ и оценка на състоянието на околната среда и въздействието върху 

околната среда и здравето на хората в границите на имотите, обект на ИП; 

- Анализ и оценка на възможността въздействието върху околната среда и човешкото 

здраве да засегне съседни имоти, в т.ч. възможност за кумулативни въздействия. 

 

4. ЗНАЧИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕИЗБЕЖНИТЕ И ТРАЙНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА 

ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ 

ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНИ И КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ ПОДРОБНО 

В ДОКЛАДА ЗА ОВОС, В Т.Ч. В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 99Б ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 

109, АЛ. 4 ЗООС 

4.1. Значимост на въздействията върху околната среда 

Значимостта на въздействията върху околната среда и човешкото здраве ще бъдат 

определени чрез подробните анализи и оценки в Доклада за ОВОС, идентифицирани в 

предходната т.3 на настоящото Задание.  

За прогнозите и оценката ще се ползва следния методически подход:  

А. Изходна информация, на която се базират прогнозите и оценките: 
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 Размер и мащабност на инвестиционното предложение, същност, физични 

характеристики, процеси и дейности за реализация на отделните етапи, 

емисии и остатъчни вещества; 

 Местоположение; 

 Текущо състояние на околната среда, в т.ч. наличие на чувствителни 

елементи и съществуващи екологични проблеми. 

Б. Оценка на значимостта на въздействията: 

Оценката включва като минимум:  

 Определяне на компонентите на околната среда, които ще бъдат засегнати 

значително; 

 Определяне на преки, непреки/косвени, вторични, кумулативни, 

трансгранични, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, постоянни и 

временни, положителни и отрицателни последици, при отчитане на целите на 

опазване на околната среда от значение за инвестиционното предложение; 

 Определяне на вероятните значителни последици за околната среда и 

човешкото здраве. 

Значимостта на въздействията в ДОВОС да бъдат определени спрямо елементите по 

чл.95, ал.4 на ЗООС, в т.ч.: 

 населението и човешкото здраве; 

 биологичното разнообразие; 

 земните недра, почвата, водата, въздуха и климата; 

 материалните активи, културното наследство и ландшафта; 

 взаимодействието между елементите. 

Въздействията върху елементите включват и очакваните последици, произтичащи 

от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия, 

които са от значение за предложението. 

Ще се определи обхвата на въздействието – дали е единствено в рамките на 

отредените имоти за реализиране на инвестиционното предложение, дали се засягат пряко 

или непряко компоненти на околната среда за съседни имоти.  

По отношение на прогнозата за възможно 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. 

Въз основа на направената оценка, ще се посочат мерки за минимизиране на 

въздействията на етапите за реализация на инвестиционното предложение. 
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4.2. Информация и оценка по чл. 99б на ЗООС 

На площадката на ИП няма и не се предвижда да има наличие (в т.ч. генериране, 

употреба или съхранение) на опасни вещества в обхвата на Приложение 3 на ЗООС.  

Не е необходимо изготвяне на приложение по чл. 99б от ЗООС и Раздел II на 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях. 

5. СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС С ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНО 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ТОЧКИ 

Предложената структура на Доклада за ОВОС е в съответствие с чл. 96, ал.1 на ЗООС 

и включва:  

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 

Подточката ще съдържа информация за местоположението на ИП, текущото 

ползване на имота, информация за границите и съседите на имота. 

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 

Подточката ще съдържа информация за необходимите площи за етапите на ИП – 

изграждане, експлоатация, закриване и рекултивация; необходимите процедури по 

устройствено планиране, връзката с други съществуващи и планирани дейности, 

параметри и показатели за застрояване.  

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) 

Точката ще съдържа следните подточки:  

1.3.1. Описание на дейностите за етапа на експлоатация 

1.3.2. Използвани материали и природни ресурси 

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 
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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 

В точката ще бъдат анализирани разгледани и разумни алтернативи, в т.ч.:  

2.1. Нулева алтернатива  

2.2. Алтернативи за местоположение на площта  

2.3. Алтернативи за размера и мащаба на ИП  

2.4. Алтернативи за 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 

Точката ще съдържа следните подточки:  

3.1. Климат 

3.2. Атмосферен въздух  

3.3. Води  

3.3.1. Повърхностни води  

3.3.2. Подземни води  

3.4. Земни недра 

3.5. Почви и земеползване 

3.6. Ландшафт  

3.7. Защитени територии и защитени зони  

3.8. Биологично разнообразие 

3.8.1. Растителност  

3.8.2. Животински свят  

3.9. Материални активи  

3.10. Културно наследство, вкл. архитектурни и археологически аспекти 

3.11. Здравен статус на населението 

3.11.1. Здравно състояние на населението 

3.11.2. Рискови фактори, свързани с населението и човешкото здраве  

3.12. Вредни физични фактори  

3.13. Отпадъци и опасни вещества  

3.13.1. Отпадъци  

3.13.2. Опасни вещества  
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3.14. 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 

 Описанието на елементите и същността на вероятното им засягане ще бъде 

направено в последователността на предходната точка 3, както следва:  

4.1. Климат  

4.2. Атмосферен въздух  

4.3. Води  

4.3.1. Повърхностни води  

4.3.2. Подземни води  

4.4. Земни недра  

4.5. Почви и земеползване  

4.6. Ландшафт  

4.7. Защитени зони и територии  

4.8. Биологично разнообразие  

4.8.1. Растителност  

4.8.2. Животински свят  

4.9. Материални активи  

4.10. Културно наследство, вкл. архитектурни и археологически аспекти 

4.11. Население и човешко здраве  

4.11.1. Здравен риск по отношение на населението  

4.11.2. Здравен риск по отношение на работещите на обекта и посетителите 

4.12. Вредни физични фактори  

4.14. Отпадъци и опасни вещества  

4.15. Генетични модифицирани организми  

4.16. Трансгранично въздействие  

4.17. Кумулативен ефект  
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4.18. Обобщени данни за потенциалното въздействие на инвестиционното 

предложение върху компонентите на околната среда 

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  

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  

5.3. Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и 

радиация; възникването на вредни въздействия и обезвреждането и 

оползотворяването на отпадъците  

5.4. Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната 

среда, включително вследствие на произшествия или катастрофи  

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  

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  

5.7. Използваните технологии и вещества  

 

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  

Информацията ще бъде предоставена в две подточки:  

6.1. Закони, наредби, методики, методични указания, инструкции, заповеди, 

постановления, правилници, стратегии, план-програми и други литературни 

източници използвани при изготвянето на ДОВОС  

6.2. Основен и специфичен подход използван при изготвянето на ДОВОС 

 

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 
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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 

  

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 

Информацията ще бъде предоставена в две подточки:  

8.1. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на 

инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве от оценката на 

риска  

8.2. Описание на приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или 

смекчаване на значителните неблагоприятни последици от голяма авария  

 

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 точката ще се представи таблица с нанесени получените становища в резултат 

на консултациите за изготвяне на Заданието за обхват и съдържание на Доклада за 

ОВОС. В таблицата ще бъде описан начина на отразяване на всяко становище, с 

мотивите за приемане/отхвърляне на направени, предложения/бележки/искания. 

Копия на становищата ще се предоставят като Приложение към Доклада за 

ОВОС.  

 

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

В точката ще бъде представена следната информация:  

10.1. Изводи относно очакваното въздействие върху компонентите на 

околната среда и здравето на хората в резултат на реализиране на инвестиционното 

предложение  
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10.2. Заключение  

 

11. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

Ще бъде представено като самостоятелно Приложение към Доклада за ОВОС. В 

съответствие с определението по т.27 от §1 на Допълнителните разпоредби към ЗООС, 

нетехническото резюме представлява 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). 

 

12. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕДОСТИГ 

ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС  

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ - ПО ПРЕЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН 

ИЛИ НА ОПРАВОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ  

14. РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК, В КОЙТО СЕ ИЗБРОЯВАТ ПОДРОБНО 

ИЗТОЧНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПИСАНИЯТА И ОЦЕНКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ 

В ДОКЛАДА 

6. СПИСЪК НА НЕОХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, СПИСЪЦИ И ДРУГИ 

Като Приложения към Доклада за ОВОС ще бъдат представени:  

 Списък на Колектива експерти и попълнени декларации по чл.11, ал.4 от Наредбата 

за ОВОС от всеки експерт  

 Копия на получените становища в резултат на консултациите по изготвяне на 

Заданието за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС; 

 Копия на други документи и становища, имащи отношение към ИП и процедурата 

по ОВОС; 

 Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС; 

 Нетехническото резюме на Доклада за ОВОС. 

 

7. ЕТАПИ, ФАЗИ И СРОКОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

Етапите, фазите и сроковете за разработване на Доклада за ОВОС са съобразени с: 

 необходимото време на експертите за изготвяне на документацията, в т.ч. 

анализите, прогнозите и оценките на въздействията върху околната среда и 

човешкото здраве и 

 нормативно определените срокове за отделните етапи и за произнасяне на 

компетентните органи в рамките на процедурата – за инвестиционното 

предложение е получен Сертификат за инвестиция Клас А, във връзка с 

което, съгласно чл.21, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестиции, 

административните срокове за административно обслужване по 
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процедурата по ОВОС са с една трета по-кратки от предвидените в глава 

шеста на ЗООС и Наредбата за ОВОС. 

Етап 1: Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС 

1.1.Изготвяне на достатъчна информация за провеждане на консултации относно 

обхвата и съдържанието на Доклада за ОВОС – проект на Задание за обхвата и 

съдържанието на Доклада за ОВОС – в срок от 20 дни от получаване на 

указанията на РИОСВ-София за приложима процедура по реда на глава шеста 

на ЗООС и по чл.31 от ЗБР; 

1.2.Провеждане на консултации за срок от 10 дни по проекта на Задание за обхват и 

съдържание на Доклада за ОВОС с компетентния орган по процедурата, 

специализираните ведомства и представителите на засегнатата общественост; 

1.3.Изготвяне на справка за извършените консултации с мотиви за приетите и 

неприети бележки и препоръки; 

1.4.Допълване на проекта на Задание; 

Етап 2: Доклад за ОВОС  

2.1. Изготвяне на Доклад за ОВОС в срок от 30 дни от получаване на становищата 

в резултат на консултациите по Заданието. 

2.2. Внасяне на Доклада за ОВОС с приложенията към него за оценка на качеството 

му в РИОСВ-София (оценката на качеството се извършва в нормативен срок от 30 дни, 

съответно 20 дни за инвестиции Клас А) 

Етап 3: Осигуряване на обществен достъп и провеждане на обществено 

обсъждане по Доклада за ОВОС  

3.1. Предоставяне на доклада за обществен достъп, организиране и провеждане на 

обществено обсъждане (минимум 30 дни след като Възложителят обяви в средствата за 

масово осведомяване и/или по друг подходящ начин датата, мястото и часът за 

провеждане на общественото обсъждане). 

3.2. Предоставяне на РИОСВ-София на резултатите от общественото обсъждане – 

протокол, получени становища (в срок до 7 дни след общественото обсъждане) и 

становище на Възложителя по направените предложения, препоръки, мнения и възражения 

(в срок до 10 дни след общественото обсъждане).  

Етап 4: Издаване на Решение по ОВОС 

4.1. Провеждане на заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ-София 

за разглеждане на документацията по ОВОС 

4.2. Издаване на Решение по ОВОС от директора на РИОСВ-София (нормативен 

срок от 45 дни след провеждане на общественото обсъждане, съответно 30 дни за 

инвестиции Клас А) 
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8. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

8.1. Съвместяване на процедурата по ОВОС с процедурата по екологична оценка за 

ПУП-ПРЗ 

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 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. Предвид възможността, предоставена от разпоредбата на 

чл.91, ал.2 на ЗООС, с цитираното по-горе писмо директорът на РИОСВ-София е 

допуснал провеждане само на една от изискващите се процедури по реда на глава 

шеста на ЗООС, а именно – процедурата по задължителна ОВОС.  

8.2. Източници на информация, които ще бъдат използвани за разработването на 

Доклада за ОВОС 

А. Приложима нормативна уредба – ще бъдат съобразени следните Закони и 

относимата към ИП подзаконовата нормативна база към тях: 

 ЗООС и Наредбата за ОВОС; 

 ЗБР и Наредбата за ОС; 

 Закон за управление на отпадъците; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

 Закон за ограничаване изменението на климата; 

 Закон за водите; 

 Закон за защита на растенията; 

 Закон за почвите; 

 Закон за защита от шума в околната среда; 

 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; 

Б. Документация, предоставена от Възложителя на ИП: 

 Проектна документация; 

 Становища на ведомства и компетентни органи, имащи отношение към ИП. 

В. Литературни източници и статистическа информация:  

 Официални статистически данни, доклади и бюлетини; 

 Стратегии, планове и програми, имащи отношение към ИП – национални, 

регионални и общински; 
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 Стратегии, планове и програми, 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, ; 

 Информация от институции получена по реда на Закона за достъп до 

обществена информация. 

 

В Доклада за ОВОС ще бъдат описани конкретните източници на информация, 

използвани от всеки експерт.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 Примерна ситуация на обектите в УПИ I2. (Ген. план) 

 

 

 

 

Изготвил: 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР СОТИРОВ 

Консултант по ОС 

„МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД 


