
1 

 

 
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 

 
1. Данни за възложителя:  
„Салвис Фарма“ ООД с управител Ева Христова Борисова, ЕИК 121548403 
Седалище и адрес на управление: гр.София, п.к. 1528, Район „Искър“, ул.“Димитър 
Пешев“ № 5 
тел./факс: 02/973 22 99, e-mail: salvis.office@salvis-bg.com 
 
Лице за контакти /упълномощен представител/: 
Ралица Иванова Донова – Петрова 
Адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail: 
гр.София, п.к. 1142, бул.“Евлоги Георгиев“ № 71, вх. А, ет. 3 
тел. 02/443 34 88, 0882 124 478, e-mail: rdonova@liraconsult.com 
 
„Салвис Фарма“ ООД е частна българска компания, специализирана в маркетинга, вноса и 
дистрибуцията на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки.  
Фирмата притежава разрешения за митническо складиране, внос на лекарствени 
продукти, търговия на едро с лекарствени продукти, търговия на едро с медицински 
изделия и удостоверение за регистрация на склад за хранителни добавки. При вноса, 
съхранението и дистрибуцията на лекарствени продукти спазваме принципите на добрата 
производствена и дистрибуторска практика. 
 
2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, 
капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно 
предложение и/или за разширение, или изменение на производствената 
дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни 
или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост 
от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, 
газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, 
предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив. 
 
 
Съществуващо положение: 
 
В урегулирания поземлен имот, където ще се реализира инвестиционното предложение 
има изградена складова и офис база на „Салвис Фарма“ ООД. 
 
В през 2001г. - 2003г. бяха построени и въведени в експлоатация с Разрешение за 
ползване складова и офис сграда - І ви етап (копрус „А“), външни В и К връзки, кабели 
НН, външно топлозахранване и абонатна станция, както и МКТП с кабели СрН 20kV за 
външно ел. захранване. 
 
Разрешение за ползване № 75/14.02.2002г., издадено от Началника на ДНСК 
Разрешение за ползване № 320–ПК–479/24.03.2003г., издадено от Началника на Столична 
РДНСК. 
 
През 2005г. - 2006г. бе направено разширение на базата със склад за съхранение на 
лекарства /лекарствени продукти/ в горими опаковки (корпус „Б“). 
 
Разрешение за ползване № СТ–12–739/09.10.2006г., издадено от Заместник – Началника 
на  ДНСК. 
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Във връзка с разширяване дейността на „Салвис Фарма“ ООД и необходимостта от 
допълнителна складова и офисна площ, ще бъде изградена пристройка към съществуваща 
складова и офис база на фирмата. 
 
За реализиране на инвестиционното намерение и стартиране на инвестиционното 
проектиране има издадена виза за проектиране изх.№ ГР-70-00-161/30.04.2013г. от 
Главния архитект на София. 
 
Визата е издадена на основание чл. 134, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 140, ал. 3 от ЗУТ и 
е за изграждането на ново застрояване – „пристройка за офиси и слад“ с Кк до 10.00м. 
Имотът попада в устройствена зона „Смф“, съгласно т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 
2 от ЗУЗСО, с устройствени показатели: Пзастр. до 60%, Кинт до 3.5, Мин озел. 40% и 
нискоетажно застрояване. 
 
Новата пристройка за офиси и склад ще има четири нива, в т.ч. сутерен и три надземни 
етажа. 
На ниво сутерен ще са разположени подземен гараж, битови помещения за персонала, 
хладилна камера, а на по-горните нива - основната складова площ, приемно помещение, 
зона за експедиция, офиси, многофункционална зала, кафе, открита тераса, както и 
топли връзки към съществуващите сгради на корпус „А“ и корпус „Б“. 
 
Основните процеси, които ще протичат след реализация на инвестиционното 
предложение са свързани с доставка, съхранение и търговия с лекарства. 
 
Застроена площ на новата пристройка - 670.23 m2. 
 
При строителните дейности няма да се ползва взрив. 
 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното 
предложение. 
 
Инвестиционното предложение за изграждане на ново застрояване – „Пристройка за 
офиси и склад с Кк до 10.00m“ в УПИ ІІ235, 237 (ПИ с идентификатор 68134.1506.2089 по 
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КККР), кв. 13, местност НПЗ „Искър - юг“, Район „Искър“, гр.София, ул.“Димитър Пешев“ 
№ 5 няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 
в обхвата на въздействие на обекта. 
 
4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, 
поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), 
собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за 
опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично 
въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна 
инфраструктура. 
 
Новата пристройка за офиси и склад ще се изгради в УПИ ІІ235, 237 (ПИ с идентификатор 
68134.1506.2089 по КККР), кв. 13, местност НПЗ „Искър - юг“, Район „Искър“, гр.София, 
ул.“Димитър Пешев“ № 5. Тя ще бъде ситуирана в южната част на имота, непосредствено 
до съществуващата складова и офис база на фирмата (корпус „А“ и корпус „Б“). 
 
УПИ ІІ235, 237, кв. 13, местност НПЗ „Искър - юг“ граничи на север с УПИ ХІ498 – За офиси, 
производство, склад и паркинг, на запад с УПИ ХІІ259 – За офиси, производство, склад и 
паркинг и улица – тупик, на юг с УПИ ІV – За озеленяване и инженерни системи, където 
преминават надземни топлопроводи 2Ø1200 и 2Ø720. На изток имотът граничи с 
ул.“Димитър Пешев“, като през улицата се намира ТЕЦ „София- Изток“. 
 
Площта на ПИ с идентификаор 68134.1506.2089 от КК е 3134m2. 
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. 
Начин на трайно ползване: За друг вид производствен складов обект. 
 
Географски координати: 
42° 39' 10.27" СШ 
23° 24' 49.07" ИД 
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Имотът е собственост на „Салвис Фарма“ ООД по силата на: Нот. акт № 46, том І, рег.№ 
588, дело № 56/1999г., вписан с вх. рег. № 5538 от 19.03.1999г., акт № 40, том ХХ, дело 
№ 4841/1999г. на Служба по вписванията – гр.София, Нот. акт № 33, том ІІ, рег.№ 
10276, дело № 208/2004г., вписан с вх. рег. № 29899 от 20.07.2004г., акт № 40, том LХLV, 
дело № 23300/2004г. на Служба по вписванията – гр.София и Нот. акт № 43, том І, рег.№ 
1623, дело № 39/2009г., вписан с вх. рег. № 9832 от 20.03.2009г., акт № 140, том ХХVІ, 
дело № 5862/2009г. на Служба по вписванията – гр.София. 
 
 

 
 
 

Координатна система 1970г. 

№ X Y 

1 4598642.804 8506022.127 
2 4598642.957 8506021.413 
3 4598656.579 8505960.865 
4 4598609.848 8505961.540 
5 4598583.242 8505961.264 
6 4598579.647 8505975.358 
7 4598603.656 8505986.085 
8 4598605.383 8505986.856 
9 4598603.125 8506017.618 
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Обхватът на инвестиционното предложение не засяга обекти на Националната 
екологична мрежа (НЕМ), а именно защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени 
съгласно ЗБР. Най – близко разположената до имота, в който ще се реализира 
инвестиционното предложение е защитена зона за опазване на дивите птици „Долни 
Богров - Казичене“, с идентификацинен код BG0002004, обявена сас заповед № РД-
573/08.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите. 
 
Инвестиционното предложение за изграждане на ново застрояване – „Пристройка за 
офиси и склад с Кк до 10.00м.“ в УПИ ІІ235, 237 (ПИ с идентификатор 68134.1506.2089 по 
КККР), кв. 13, местност НПЗ „Искър - юг“, район „Искър“, гр. София, ул. “Димитър Пешев“ 
№ 5 е с териториален обхват границите на имота, не попада в територии за опазване 
обектите на културното наследство и не се очаква да окаже трансгранично въздействие . 
 
В имота има съществуваща и работеща складова и офис база на „Салвис Фарма“ ООД. 
Транспортният достъп до нея се осъществява от ул.“Димитър Пешев“. С изграждането на 
новата пристройка той ще се запази, т.е. няма да се наложи нова или промяна на 
съществуващата пътна инфраструктура. 
 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на 
строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, 
промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга 
мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими 
количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на 
нови. 
 
Инвестиционното предложение не е свързано с добив и директна експлоатация на 
природни ресурси. 
 
Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е захранен с вода за 
питейно - битови и противопожарни нужди от съществуващ уличен водопровод Ø350CHG, 
минаващ по ул.„Димитър Пешев”. Същият е отводнен в съществуващ бетонов 
канализационен колектор 175/165 чрез площадкова ревизионна шахта. 
 
Има издадени изходни данни за проектиране на „Софийска вода“ АД от м.05.2015г. 
 
Топлоснабдяването на съществуващите сгради (корпус „А“ и корпус „Б“) се осъществява 
чрез външно топлопроводно отклонение, свързано с топлофикационната мрежа от 
съществуващ надземен топлопровод 2Ø1200, чиито тръби са разположени въздушно, на 
естакада, в близост до изхода на ТЕЦ „София - Изток”. 
В самостоятелно помещение, в сутерена на корпус „А”, е монтирана блокова абонатна 
станция, окомплектована със съвременна автоматика. Снабдена е с два пластинчати 
топлообменника – единият, с мощност 350 kW, е за отоплителната инсталация, а другият, 
с мощност 100kW, е за битовото горещо водоснабдяване. 
 
Визата за проектиране е съгласувана от „Топлофикация София“ ЕАД на 03.04.2015г. 
 
Електрозахранването на корпус „А“ и корпус „Б“ се осъществява от метален комплектен 
трансформаторен пост МКТП 1х800kVA/20kV/0.4kV, собственост на „Савис Фарма“ ООД, 
който е разположен до югозападната фасада на корпус „Б“. 
 
Наличната техническа инфраструктура  ще обезпечи нуждите на новото застрояване, като 
за целта ще се развият допълнително вътрешно-площадкови мрежи. 
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6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 
третиране. 
 
По време на строителството се очаква да бъдат генерирани следните видове отпадъци: 
 

• Почви и изкопни-земни маси; 
• Смесени строителни отпадъци с неопасни свойства; 
• Смесени битови отпадъци. 

 
Отпадъците по време на строителството ще бъдат депонирани по указание на 

Общинската администрация. По време на експлоатацията ще се използват съдове за 
разделно събиране на отпадъците, които ще се извозват въз основа на договор. 

 
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), 
предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно 
съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или 
друго, сезонност и др. 
 
Битовите отпадни води се заустват в съществуваща битова канализация. 
 
 


