
O BflBA

AO 3arrHTepecoBaHlrre Jrlrqa r oolqecrBeHocr

IIa ocnoBalr[e u.n. 6, a.n. 1 Ir aJr. 9 or Hape.q6ara 3a ycJroB[nra Ir peAa 3a

r.r3Br,prrrBarre Ha oqelrKa Ha Bb3Aefictnnero Btpxy oKoJrHaTa cpeAa (Hapeq6a

sa OBOC, .ry, 6p.2512003 r., nsM. n qon.)

,,CJIbHIIE rI BOAA" OOA, ErlK 20l5ll77g
rp.CoQnfl, rt K."Xprrcro Cuupnencrn" 6.n.51, Bx.ttB", er.2, an.45

CbOEIIIABA

Ha 3acerHaToTo HaceJIeHlIe, qe uMa LIHBeoTI{IIHOHHO npeAJIOXeHUe 3a

,, [pounHa rrpeArra3HarleHrrero Ha BeMeAeJrcKa 3eMr 3a HeSeMeAeIrcK[ Hy?(Arr

Ha rrMor c rrAerrrrrrfnnarop no KaAacrpaJrHa Kapra 68134.1506.2079 CyflI'I

VI 507, rn.31), u. "HII3 l{cxrp-mr', CO - pafiou ,rlilcmtp", ogo6prnaHe Ha

ffyf| - Uf|P rl rr3rparr(Aane rra crpaAa cbc cMeceHo rIpeAHa3HarIeHIre B

NMOTA,,

3a xonraxTrr : Mapnn,,{uuona r(e.nena , re;1.:0888503147

rp.CoQnfl, x.K."Xprrcro CunpuencK[t' 6.1r.5L, Bx."B", e*2, an.45

ftruqe, sAP€g re.neQon/

Ilucmenn craHoBalqa rI MHeHrrfl ce rrprreuar n PIIOCB, rP. CoQnr - 1618,

6y;r.,.Itap Bopuc III" Ilb L36, er. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

llpu.noxenIre:

t. I{uQopmaqrfl uo llpn.noil(eHrre }lb 2 rcrnr q.r. 6 or llapeg6ata sa OBOC

05;leo, w ll oG Artr,6#/r,



Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
Приложение № 2 към чл.6

  І.  Информация за контакт с възложителя :

      1.  Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя  
           „СЛЪНЦЕ И ВОДА” ООД , ЕИК 201511779 с управител Мария Димова Делева
      2.  Пълен пощенски адрес:

гр.София,  район „Слатина”,  п.к.1574,  ж.к.”Христо Смирненски”, бл.51, вх.”В”,ет.2,  
ап.45

      3.  Телефон, факс и е-mail   
            тел.0888 503 147,  maria_deleva@abv.bg

4. Лице за контакти
      Мария Димова Делева

           
  ІІ.  Характеристики на инвестиционното предложение :

1. Резюме на предложението:
Инвестиционното предложение предвижда „Промяна  предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор по Кадастрална
карта 68134.1506.2079, одобряване на ПУП – ИПР и изграждане на сграда със
смесено предназначение в имота”.
Възложителят „Слънце и вода” ООД е собственик на на имот с идентификатор по
Кадастрална карта 68134.1506.2079 (УПИ VІ 507, кв.31),  м. ”НПЗ Искър-юг”, СО –
район „Искър”,  съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот № 126, том
ІІІ, рег.№ 5690,  дело № 463 / 20.10.2011 г .
Инвестиционното предложение е за ново строителство на обект по смисъла на §1, т.29в, 
буква „а” от Допълнителните разпоредби на ЗООС и попада в обхвата на т.7, буква „б” 
на Приложение № 2 към ЗООС. Съгласно чл.94, ал.2 компетентен орган за произнасяне 
с решение е Директорът на РИОСВ София.
По Общия устройствен план  на София имот 68134.1506.2079 попада в   устройствена
зона „Смф” , съгласно т.12 от Приложението към чл.3, ал.2 от ЗУЗСО. Максимално
допустимите параметри са – плътност 60%,  Кинт.- 3,5 , Оз.- мин. 40%. Площта на имота
е 579 кв.м.

                  Предвижда се новопроектираната сграда да е със  застроена площ ЗП 270 кв.м. , със
сутерен, партер, два етажа и използваемо подпокривно пространство. Безвредното
производство ще бъде производство на туршии ( кисело зеле, маринован чесън, кисели
краставички  и др.подобни) . За тази функция  се предвиждат: сутерен , в който ще бъде
разположен склад за зеленчуци и производстводствено помещение и партер, където ще
бъдат разположени спомагателни помещения и магазин за продажба на готовата
продукция.

                  На втория , третия и масардния етаж ще бъдат обособени студия за настаняване ( спалня,
дневна с кухненски бокс и санитарен възел), като на втори и трети етаж  ще има по 3, а
на мансардния етаж – 2студия.

                  Конструкцията на сградата ще бъде монолитна  стоманобетонова. 
            Предвижда се фундирането да се извърши на кота -4,00 м на ивични основи.За

изкопните работи няма да се използва  взрив. Ограждащите и преградните стени ще се
изпълнят от тухлена зидария. Покривът на сградата е дървена конструкция , покрита с
керемиди. 



                 Достъпът до имота ще се осъществи чрез новопроектираната улица по О.Т.54 до О.Т.58,
която предстои да бъде изградена. По тази улица ще бъдат проектирани и изградени
улични водопровод и канализация, чрез които ще се водоснабдява и отводнява имота  и
бъдещата сграда. Захранването с електроенергия ще се осъществи от съществуващия в
непосредствена близост трафопост. По всяка вероятност отоплението на сградата ще
стане чрез топлофикация, имайки в предвид преминаващия топлопровод пред имота.

                  След одобряване на изработения ПУП, и приключване на  процедурата по ЗОЗЗ
възложителят  ще получи изходни данни с указан начин за присъединяване към
експлоатационните предприятия.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
С реализацията на инвестиционното предложение възложителят  възнамерява да
развива малък бизнес и да осигури работни места.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или  друг план дейности
            Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план

дейности. Изграждането на бъдещия обект ще бъде съобразено с изискванията на
Закона за устройство на територията и всички други действащи закони и подзаконови
актове.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи
За реализирането на инвестиционното предложение не са разглеждани други
алтернативи

5. Местоположение на площадката , включително  необходима площ за временни
действия по време на строителството
Инвестиционното предложение „Промяна  предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди, одобряване на ПУП – ИПР и изграждане на сграда със
смесено предназначение” ще се реализира в имот с идентификатор по Кадастрална
карта 68134.1506.2079. Реализацията и дейностите на инвестиционното предложение
ще бъдат развити изцяло върху собствения имот и не е необходимо усвояването на
допълнителни площи.

6. Описание на основните процеси  / по проспектни данни /, капацитет
Основите процеси за реализиране на инвестиционното предложение са извършване на
предвидените по проект строително – монтажни работи.
По време на експлоатацията основните процеси са настаняване на гостите и
производство на туршии. На този етап е трудно да се определи какъв ще бъде
капацитетът.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща  пътна инфраструктура
Достъпът до имота се осъществява чрез новопроектираната улица по О.Т.54 до О.Т.58,
която предстои да бъде изградена.

8. Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатация и фазите
на закриване, възстановяване и последващо използване .
Част  от проектната документация на сградата със смесено предназначение  е  План за
безопасност и здраве, който включва график за извършване на предвидените строително
– монтажни работи.

9. Предлагани методи на строителство
Строителството ще се извърши по традиционен начин за извъшване на монолитно
строителство.

    10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията
Строителството и експлоатацията на обекта не предполагат използването  на големи
количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват инертни



материали, бетон, желязо, дърво, камък, вода и други, а по време на експлоатацията –
вода за питейно – битови нужди.

   11.  Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на
третиране.

            При строителството на обекта ще се формират следните отпадъци:
11.1. Смесени отпадъци от строителни материали с код 17.09.04
          - свойства – неопасни
          - начин на третиране – събиране и извозване на определените за целта места

            11.2. Земни маси – от изкопни работи с код 17.05.04
          - свойства – неопасни 
          - начин на третиране – събиране и извозване на определените за целта места и за
обратна    засипка

           При експлоатация на обекта ще се формират следните отпадъци:
           11.3. Смесени битови отпадъци с код 20.03.01
                     - свойства – неопасни

         - начин на третиране – събиране и извозване на определените за целта места  след
сключен договор с лицензирани фирми

           11.4. Хартиени и картонени опаковки с код 15.01.01.
                    - свойства – неопасни
                   - начин на третиране – събиране и извозване на определените за целта места  след

сключен договор с лицензирани фирми
           11.5. Пластмасови опаковки с код 15.01.02.
                    -  свойства – неопасни

                - начин на третиране – събиране и извозване на определените за целта места  след
сключен договор с лицензирани фирми

       11.6. Стъклени отпадъци с код 15.01.07.
                - свойства – неопасни
                - начин на третиране – събиране и извозване на определените за целта места след

сключен договор с лицензирани фирми
       11.7. Отпадъци от производство и преработване на плодове, зеленчуци,.....;производство

на консерви.....От измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране с код
02.03.01

                 - свойства – неопасни
                 - начин на третиране – събиране и извозване на определените за целта места след

сключен договор с лицензирани фирми
  Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват до депо от

оторизирана фирма.
           Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.

     На този етап прогнозни количества на генерираните отпадъци не могат да се определят.
Генерираните отпадъци ще бъдат в пряка зависимост от извършваната дейност в обекта.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия
върху  околната среда
 Всички дейности на площадката ще се извършват по начин, който не допуска излъчване
на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 за
показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните
ефекти от шума върху здравето на населението.(ДВ.бр.58/2006 г.)
По време на стоителството ще се използват химически тоалетни, като почистването им
ще се извършва от лицензирана фирма на база сключен договор.



Строителните отпадъци, които ще се образуват при изграждане на инвестиционното
предложение ще бъдат депонирани на депо за неопасни отпадъци, съгласно
изискванията на  чл.18 от Закона за управление на отпадъците  до извозването им на
определено за целта място.
Хумусът от терена ще бъде иззет, депониран и оползотворен в съответствие с
изискванията  на Наредба № 26.
При строителството ще се предприемат мерки за ограничаване на праховите емиси при
извършване на СМР чрез редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
Няма да се допуска замърсяване на прилежащия терен с битови отпадъци и земни маси
по време на строителството.
Няма да се допусне увреждане на терени извън терена ,на който се реализира
инвестиционното предложение. 

    13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение / например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство, третиране на отпадъчни те води /
 За реализирането на инвестиционното предложение „„Промяна  предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди, одобряване на ПУП – ИПР и изграждане
на сграда със смесено предназначение в имот с идентификатор по Кадастрална
карта 68134.1506.2079”, няма да се извършва добив на строителни материали.
Отпадъчните води, които ще се формират по време на експлоатацията са битово –
фекални и ще се отвеждат в новоизградената улична канализация.

    14.   Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение
                  Решение на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението   на

земеделска земя за неземеделски нужди, одобряване на  ПУП – ИПР за промяна
предназначението  на УПИ VІ 507-„за офиси” в УПИ VІ 507 – „за безвредно
производство и жилища”, одобряване на инвестиционен проект за сграда със смесено
предназначение и издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична
община.

    15.   Замърсяване и дискомфорт на околната среда
При извършване на строителството, както и по време на експлоатацията на
реализираното  инвестиционно предложение няма  опасност от замърсяване на околната
среда
При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на
кумулативно въздействие по смисъла на § 3, т.10 от Допълнителните разпоредби на
Наредбата за ОС по отношение на опазване на предмета и целите на защитените зони.

16. Риск от инциденти
Не се очакват инциденти.Ще се спазват изискванията на Наредба № 2 за здравословни и
безопасни условия на труд.

  ІІІ.  Местоположение на инвестиционното предложение:

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,
даващи информация за физическите, природните и антропогенните
характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната
екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна
защита и отстоянията до тях.

           Инвестиционното предложение  „„Промяна  предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди, одобряване на ПУП – ИПР и изграждане на сграда със
смесено предназначение в имот с идентификатор по Кадастрална карта
68134.1506.2079” е с териториален обхват границите на поземления  имот.



           Най-близко разположени до района на инвестиционното предложение се намират :
защитена зона за опазване на дивите птици ”Витоша”  с идентификационен код  BG
0000113 , обявена със Заповед № РД-763 / 28.10.2008г. от Министерството на околната
среда и водите, ДВ.99/2008г. и защитена зона за опазване на природните местообитения
и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000113 „Витоша”, приета от
МС с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ. 21/2007г.

           Местоположението на инвестиционното предложение е на достатъчно голямо разстояние
от тях и не съществува вероятност да окаже отрицателно въздействие.
В близост до местоположението на инвестиционното предложение няма обекти,
подлежащи на здравна защита .

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към  площадката или
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи ползватели на земи

3. Зониране или земеползване  съобразно одобрени планове
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,

санитарно охранителни зони около  водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална
екологична мрежа

           Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, обявени по реда на
           Закона за защитените територии. 

  Инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно – охранителна зона
за питейно – битово водоснабдяване.

           Инвестиционното предложение не засяга територии от Националната екологична мрежа.
Районът, предмет на инвестиционното предложение  не се третира като чувствителна
зона    или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи
спазване на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения.
Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други
обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна  точка.

    4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси
  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат

засегнати при реализиране на инвестиционното предложение.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Не са разглеждани алтернативи.

  ІV.   Характеристики на потенциалното въздействие / кратко описание на възможните
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/ :

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,
атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и
неговите елементи и защитените територии  на единични и групови недвижими
културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни
вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения,
рисковите енергийни източници – шумове,  вибрации, радиации, както и някои
генетично модифицирани организми

                Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно
въздействие върху хората и тяхното здраве, както и върху атмосферния въздух и
атмосферата. Реализацията и експлоатацията на обекта не е свързано с риск от
замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни води. Очакваното въздействие по
отношение на фактор отпадъци ще е краткотрайно по време на строителството и непряко



по време на експлоатацията. Инвестиционното предложение за „„Промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на имот с
идентификатор по Кадастрална карта 68134.1506.2079, одобряване на ПУП – ИПР и
изграждане на сграда със смесено предназначение в имота” не засяга защитени
територии на еденични или групови паметници на културата.

2. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение
Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху
елементи на Националната екологична мрежа, тъй като местоположението му е на
достатъчно голямо разстояние от тях. Реализацията на инвестиционното предложение
няма да засегне пряко  природни местообитания и местообитания на видове от флората и
фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони.  

3. Вид на възд ейс твие то / п ряко , не пряко , вторич но , кумул ати вн о,
краткотрайно,средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно /

         Очакваното въдействие е временно.
При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на
кумулативно въздействие по смисъла на § 3, т.10 от Допълнителните разпоредби на
Наредбата за ОС по отношение на опазване на предмета и целите на защитените зони.

4. Обхват на въздействието – географски район;  засегнато население;  населени
места / наименование, вид – град, село, курортно селище, брой  жители и др. /
В  обхвата на площадката.

5. Вероятност на поява на  въздействието
Няма такава вероятност

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието
Продължителността на въздействието е по време на строителния процес.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с предотвратяване , намаляване или компенсиране на значителните
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве
Инвестиционното предложение е съобразено с действащите санитарно – хигиенни норми
и устройствените показатели за района.

8. Трансграничен характер на въздействията
      Инвестиционното предложение  „„Промяна  предназначението на земеделска земя за

неземеделски нужди на имот с идентификатор по Кадастрална карта
68134.1506.2079, одобряване на ПУП – ИПР и изграждане на сграда със смесено
предназначение в имота” е с териториален обхват границите на имота и няма да окаже
трансгранично  въздействие.

       



приложение № 1 към чл.10, ал.1 от Наредбата за ОС

Съдържание на уведомлението по чл.10, ал.1
Част Б – за инвестиционни предложения

1.   Информация за възложителя  ( орган  или  оправомощено  по закон 
трето лице) : име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс  и
адрес на  електронната поща

        „СЛЪНЦЕ И ВОДА” ООД  ,  ЕИК 201511779, гр.София, район „Слатина”,
п.к.1574,  ж.к.”Христо Смирненски”, бл.51, вх.”В”, ет.2, ап.45,  с управител Мария
Димова Делева,    тел.: 0888 503 147,    е-mail:   maria_deleva@abv.bg
2.   Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

  а) ( доп. ДВ.бр.81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) – местоположение на
инвестиционното предложение – област и община, землище , номер на имот
имот с идентификатор по Кадастрална карта 68134.1506.2079 (УПИ VІ 507, кв.31),
м. ”НПЗ Искър-юг”, Столична община  – район „Искър”

  б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното
предложение:

  Първо ще приключат процедурите по промяна предназначението на
земеделската земя за неземеделски нужди и одобряването на плана за изменение на
плана за регулация, с който отреждането на имота се променя от „за офиси” в „за
безвредно производство и жилища”.

Следваща стъпка – одобряване на проектна документация от РЕСУТ и издаване
на разрешение за строеж на сграда със смесено предназначение.

 До 5 години след издаване на разрешение за строеж, обектът трябва да се въведе
в редовна експлоатация. Строителството ще се извърши на един етап.

  в) ( отм. ДВ.бр.81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)
  г)  цел и предмет на инвестиционното предложение – производство,

жилищно, пътно и др.строителство
Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и

изграждане на сграда със смесено предназначение – производство на туршии и
студия за настаняване.

  д) необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване,
ВиК

                   С Решение № 149 на Столичния общински съвет по протокол № 85, т.27 от
17.03.2011 г., е приет  проект, с който е предвидена новопроектираната улица по
О.Т.54 до О.Т.58,  която предстои да бъде изградена. По тази улица ще бъдат
проектирани и изградени улични водопровод и канализация, чрез които ще се
водоснабдява и отводнява имота  и бъдещата сграда. Захранването с
електроенергия ще се осъществи от съществуващия в непосредствена близост
трафопост, чрез изтегляне на линии НН.
3.    Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение



      Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” и район
„Изток” 

приложение № 2 към чл.10, ал.2 от Наредбата за ОС

приложения към уведомлението по чл.10, ал.1
Част Б – за инвестиционни предложения

1. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на
земите

                   Инвестиционното предложение „„Промяна  предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди на имот с идентификатор по
Кадастрална карта 68134.1506.2079, одобряване на ПУП – ИПР и
изграждане на сграда със смесено предназначение в имота”ще се реализира
в урбанизирана територия. Съседните имоти са застроени, т.е. територията за
реализиране на инвестиционното предложение вече е антропогенно повлияна.

2. ( доп. ДВ.бр.81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Актуални скици на
имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение,
съдържащи списъци с координаите на точките, определящи границите на
поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се
издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на
трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура,
придружени от информация за използваната координатна система, или
координатни точки , определящи териториа лния обхват на
инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от
информация за използваната координатна система.

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия,
схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта – предмет на
инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. – по
преценка на възложителя. 


