
Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за въздействието върху околната среда:

1.Данни за възложителя:
-  Име: Таня Сотирова Йоневска
-  ЕИК: 130837816;
- Адрес: гр. София, ж.к. Дружба – 2, бул. “Пр. Цв. Лазаров” №11А
- Е-mail: rekata7@abv.bg ;
- Лице за контакти:  Иван Христов;
- Тел.: 0898642300.

2.Резюме на предложението:
        За обект: „ Изграждане на сграда за административна и производстено- складова
дейност” находяща се в квартал 25б, УПИ III-63, имот с идентификатор 68134.1506.373,
НПЗ „Искър- юг“, СО- район ”Искър”, на основание чл. 140 от ЗУТ и ПРЗ при спазване
действащите разпоредби и устройсрвени показатели за зона Пс, одобрен със заповед №
РД-09-20-31/11.01.2006г. 

Проектът по отношение на функционално и по отношение на строителното
изпълнение предвижда използването на съвременни технологични решения,
инсталации и материали, така че да се създадат оптимални условия за работа на
служителите.  

Проектът на сградата за администратовно производствено- складова дейност за
производство на детайли от черна и неръждаема ламарина /Без боядисване/ е ситуиран
да се изгради в промишлената зона на територията на район „Искър“. Подходът е от
североизток, откъдето е улицата.
Сградата за производствено- складова дейност е на един етаж, със застроена площ
1499.88кв. м. Главният вход е от североизток. На ниво, кота ±0,00 са проектирани:
работно халес разположени в него необходимите машини за производство на детайли от
черна и неръждаема ламарина, заваръчни помещения, буферен склад. , както и склад
готова продукция и помещение за технолозите.  В проектът са предвидени още и битови
помещение за персонала зает в производството, стая за преобличане, санитарни възли и
душ кабини, както и стая за почивка на персонала, съобразно изискванията на
производствения процес. Предвидени са и помещения за разполагане на главно елтабло
и абонатна станция. Светлата височина на работното хале е 5.50 м, а на битовите
помещения е 2.80 м. Към сградата за производствена дейност е проектирана и
административна част на три нива. На първият етаж кота ±0,00  са разположени
приемна, помещение за търговски менажер, заседателна зала, помещение за секретарка
и санитарен възел. На кота +3.00 са обособени 5 броя  работни кабинети и санитарен
възел, а на кота +6.00 е проектиран един брои работен кабинет. Застроената площ на
административната сграда, която излиза пред основната част в която е поместено
производството е 72.18 м².  Пред сградата от североизток са обособени места за
паркиране, предвидено е помещение за охрана и озеленяване. 

    Предвидената конструкция на производствено- складовата сграда
стоманобетонова със стб. покривна конструкция от панели с топлоизолация. В
покривната конструкция частично на отделни ивици, както е посочено в графичната
част на проекта е предвидено покриване с панели от полиестер, с което се осигурява



дневно осветление в производствено- складовата част.  Ограждащите стени са от
фасадни сандвич панели от експандиран пенополистирол с висока плътност и с
прекъснат термомост. Административната част е монолитна с носещи стб. греди и
колони, подробно описани в част Конструкции. Всички материали по под, стени, таван,
както и необходимите изолации са описани в графичната част на проекта.
          Всички  помещения на административната сграда имат отваряеми прозорци, а
производствено – складовата част е предвидена с горно осветление. Санитарните възли
и помещението с душ кабини се вентилират. В близост до парцела има изграден
водопровод,  канализация и ТЕЦ. 

ТЕХНИКОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
УПИ                   - 2747.00кв.м
ЗП                      - 1572.06кв.м
ПЛ                      -     57.22 % 
Озел.                 -     30.00 %

        Не е необходимо ползването на взрив.
        ЕЛ и ВиК водопровод ще бъдат новоизградени. Предстои съгласуване или
сключване на предварителни договори с експлоатационни дружества за присъединяване
към мрежите им (с ЧЕЗ и с „Водоснабдяване и канализация”).Предвижда се сградата да
се топлоизолира според действащите норми за енергоефективност.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: 

Обектът няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг
план дейности в обхвата на въздействие на инвестиционното предложение .

4.Местоположение на площадката : 
Местоположението на площадката е гр. София, квартал 25б, УПИ III-63, имот с
идентификатор 68134.1506.373, м. НПЗ „Искър- юг“, СО- район ”Искър”. Обектът не е
в близост и не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на
културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие. Няма да се променя
пътната инфраструктура.

5.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:

Няма предвидено използване на Природни ресурси по време на строителството и
експлоатацията.

6.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното
третиране: 

На строителната площадка се очаква да бъдат генерирани строителни отпадъци,
които ще бъдат извозвани до депо „Враждебна“.

Отпадъкът при производството е метални изрезки в обем на около 2.5т/год.
Отпадъкът е оползотворим и се предава за преработка в скрапо цеховете на фирма
„Стомана Перник“ и др. 



Входящите суровини ще пристигнат със съответния сертификат за качество.
Готовата продукция се контролира, като се проверява формата, размерите, равнинността
на повърхнините.

7.Очаквани количества и тип отпадъчни води, предвиден начин на тяхното
третиране: 

Предвиижда се отпадъчните води да бъдат заустени в канализацията 



 ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Цехът е предназначен за разкрой на детайли със сложна конфигурация в обем

около 10т на месец. 

Производството на цеха е предимна на ишлеме, дребносерийно, по тази причина

производствената програма е отворена и зависи преди всичко от конкретните поръчки.

 ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ

Производствената сграда се състой: 

Работилница, административно битов комплекс и котелно.

Компановани са следните производствени звена:

1.Работилница

В нея се изпълняват следните технологични операция:

-Заваряване и рязане на материали от листов материал със сложна конфигурация.

Извършва се с заварочни токоизправител.

-Пробиване, фрезоване, разтъргване, разпробиване на детайли, зенкероване и

райберован  на отвори. Извършва се с фрезова пробивна настолна машина с най-голям

диаметър на отвора-16мм 

-Разкрой на материали от листов материал със сложна конфигурация. Извършва се на

лазарна машина за разкрояване

 МАТЕРИАЛЕН БАЛАНС

Тъй като производствената база работи на ишлеме суровини не са регламентирани. 
 ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ

- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩИТЕ И ПЛАНИРОВКА НА МАШИНИТЕ И
СЪОРЪЖЕНИЯТА.

Компановката на оборудването на цеха обезпечава последователността при

извършване на технологичния процес, при съкратен междуоперационен транспорт и

спазване на минимално допустимите нормативни разстояния: от стройтелните елементи

на сградата, между самото оборудване и за обслужване на работното място.

 ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПОТОК.

Изходната суровина пристига с автотранспорт. Складира се в междинният склад,

където се темперира и се изчаква подготовката на програмният продукт за детайла.

След което се насочва към съответната машина за обработка. Всяка машина се зарежда

в началото на работния ден, а в края на деня се отстраняват отпадъка и се извозва

готовата продукция. Операциите по товаро разтоварните работи се извършват с газ. кар.

 ЕНЕРГИЙНИ ПОКАЗАТЕЛИ.

- РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.



Категорията на електроснабдяване на Монтажния цех е трета. Инсталираната

мощност и Годишният разход на електроенергия са дадени в таб. 1.
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1 1 Лазарна технологична 
система

1 12 0,7 6,7 600 4032

2 2 Бормашина колонна 2 0,75 0,7 0,4 520 218
3 3 Стационарно точило 1 0,55 0,7 0,3 200 61,6
4 4 Компресор 0=5м3/час; 

Р=0.6 МПа.
2 7,5 0,7 2,6 300 787,5

5 5 Заварочен 
токоизправител

2 22

- РАЗХОД НА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ.
Сгъстен въздух се използува при работата на Лазарните системи. Разходът на сгъстен 

въздух възлиза на около 1 нм³/час за една система или 5000 нм3/год. с налягане 6 атм..

- РАЗХОД НА КИСЛОРОД.
Кислородът се използува при работата на Лазарните системи. Разходът на 

кислород възлиза на около 2 нм³/час за една система, или 10000 нм3/год. с налягане 0.8-

16 МПа. Захранването с кислород се осъществява от Стационарна инсталация за 

кислород на фирмата Линдер.

- РАЗХОД НА CO2, N2, He
За работата на лазарните системи се използва газова смес от CO2, N2,. He. 

Газовата смес е в съотношение 1:2,5:6 Разходът на CO2 възлиза на около 0.008 нм3/час и

той е с чистота 99,5. Разходът на N2 възлиза на около 0.04 нм3/час и той е с чистота 99,6.

Разходът на He възлиза на около 0.1 нм3/час и той е с чистота 99,6. Схемата на 

свръзване на трите газови бутилки до смесителя е така както е указано в паспортната 

документация. Тръбната разводка след смесителч е указана в проекта. 

- ВОДА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ.

Вода за технологични нужди се използува за охлаждане на инструмента на лазарната 

система. Разходът на вода възлиза на около 1,5 м³/час за една система. Водата е вързана 

в оборотен цикъл и свежа вода се използва само за доливане в системата..

 РАБОТНА СИЛА.
Режимът на работа в цеха е едносменен при 5 дневна работна седмица и 8 часов

работен ден. Работната сила е указана в таблица 2.



Табл 2
№ Категория на Група на произ.. Брой работници
по работниците процес по М Обшо

и работните места сан прав
1. Оператор на лазарна установка II-Б 2
2. Заварчик II-Б 1
3. Общ работник II-Б 1

Служители
1 Технолог 1

Обшо - -
Всичко 9 -

В ремонтната работилница няма обособени постоянни работни места, тъй като
производството е дребносерийно. Работникът в този участък е на прекъснат режим на
работа и с нисък коефициент на натовареност. По тази причина тези участък и ще се
обслужват от хората работещи в производствените зали.

 КОНТРОЛ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, МЕЖДИННАТА И ГОТОВА 

ПРОДУКЦИЯ,ПОЛУФАБРИКАТИ И ОТПАДЪЦИ.

- ОТПАДЪЦИ И ПОЛУФАБРИКАТИ.

Отпадакът при производството е метални изрезки в обем на около 2.5т/год.

Отпадъкът е оползотворим и се предава за преработка в Скрапо цеховете на фирма

Стомана Перник и др.

- ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ

Входящите суровини ще пристигат с съответния сертификат за качество.

Готовата продукция се контролира, като се проверява формата, размерите, равниността

на повърхнините. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕМОНТА.
            Прегледите, текущите и капитални ремонти на машините ще се извършват от

назначения към цеха персонал. 

 БЕЗОПАСНОСТ,ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО БХТПБ

Настоящата разработка е направена в съответствие с изискванията на 
Инструкция №1 за обема и съдържанието на тази част.

- ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БХТПБ.

-- ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ -КОД 01.
Оборудването в производствената сграда е напълно обезопасено. Предвидени са

следните мероприятия:
 Всички въртящи се части са обградени в предпазни кожуси и прегради.
 Технологичното оборудване е заземено.



 Електрическото захранване е съобразено с категорията на обекта.
 Придвижването материала е предвидено да става по означената хоризонтална

маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 5км/час. Зареждането на
машините става в началото на работния ден. 

-- МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ НА 
ТРУД- КОД 02./ МИКРОКЛИМАТ/

За осигуряване на необходимите условия на труд е предвидено местно
отопление, съобразено с категорията на производството по пожароопасност

-- ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА -КОД 03.
За лазарните системи е предвидена локална вентилация, която се включва

едновременно с машината. Стационарното точило е с прахоуловител доставен са
комплект с машината. Над сушилните в ремонтната работилница е предвиден
смукателен чадър.

-- ЕСТЕСТВЕНО И ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ -КОД 04.
Осветлението на фабриката е проектирано съгласно нормативните изисквания.

Ще се осигурява нормално осветление, равномерно в цялото помещение без
засенчвания и заслепявания.

--.ШУМ И ВИБРАЦИИ -КОД 05.
Всички лазрни системи са източници на шум превишаващ допустимите

санитарни норми. Очакваното ниво на шума във вградената стая за почивка и хранене е
под допустимите норми. Обслужващият персонал ще работи на една смяна.
Предвидени са почивки за работещия персонал.
В условията на сградата вибрациите са в допустимите норми.

--.ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА И РАДИАЦИОННИ ЛЪЧЕНИЯ -КОД 06.
Има наличие на радиационно лъчение в границите на допустимите норми, за 

целта трябва да се спазват инструкциите разработени при работа с лазарни машини. 
--.САНИТАРНО БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ-КОД 07.
В производствената сграда е предвидена санитарно- битова част, тоалетна и стая 

за почивка и хранене. 
--.СПЕСИФИЧНИ ФАКТОРИ -КОД 08.
В производствената сграда няма наличие на спесифични фактори.

--.ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ -КОД 09.
Категория на пожароопасност е Ф5Г, а клас на взривоопасност на помещението

нормален.
Производствената сграда е снабдена с подръчни средства за пожарогасене,

съгласно приложение 2  към чл. 2 от ПСТН::
 кофпомпа за вода - 6кг - 1 брой
 пожарогасител прахов - 6кг.- 1 брой
 азбестово одеало - 1 брой



 кофа  - 2 брой

--ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО БХТПБ.-КОД 10
Всеки новопостъпил работник да се инструктира по Охрана на труда съгласно

изискванията на нормативните документи.
Задължително се провежда периодичен инструктаж. За целта да се изготви

спиък на необходимите инструкции по БХТПБ и да се оформи необходимата
документация. За всяка машина да се разработи Инструкция за работа , която да
включва и основните технически характеристики.

Медицинското обслужване на работниците ще се осъществява от териториалната
медицинска служба.

За работещите е предвиено работно облекло и лични предпазни средства както
следва:

Вид на  работното облекло и личните предпазни
средства

Брой работни облекла

Костюм- работен 9

Престилка 9

Обувки 9

Ръкавици 9

Антифони наушници до120дВ. 9






