
Приложение № 5 
към чл. 4, ал. 1, (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) 

ДО 
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ  - гр.Смолян 

 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 
 

от Весела Петрова Оджакова – Кисьова 
гр.София, ул.”Вискяр планина” № 8, ап.10 

 
 

Лице за контакти: Веселин Калинов Димитров, моб. тел.: 0884 833610 
 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 
 

Уведомяваме Ви, че Весела Петрова Оджакова - Кисьова 
има следното инвестиционно предложение: „Къщи за гости в УПИ ІV - 502.400; 502.401; 
502.436, УПИ VІ 502.401, УПИ V 502.401 - с.Гела, община Смолян, област Смолян” 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

 
1. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, 
в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на 
производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) 

Обектът, предмет на настоящото инвестиционно намерение представлява ново 
строителство на три броя еднофамилни жилищни сгради – една триетажна и две 
идентични, двуетажни.  

Разположени са в три УПИ – ІV, V и VІ, собственост на Възложителя и с обща площ 
3 325 кв.м. Представляват урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско 
застрояване до 10 м. 

В обемно-пространствено и фасадното си решение проекта се придържа към 
естетиката на класическата родопска къща.  

Използваните фасадни материали – бяла мазилка, каменна облицовка и дървена 
декорация допълват обемното решение на сградите в тази традиционна посока. 
Конструкциите са масивни с монолитно изпълнение. 
 
 
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 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: 
 
ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 
 

Площта на УПИ ІV, 502.400; 502.401 и 502.436 е 2 453.06 кв.м. 
За да се постигне сравнително изравнена площадка пред обекта, терена се 

насипва плавно в източна посока от сградата. За целта се изгражда подпорен зид, 
отдръпнат на 3.00 м. от уличната регулационна линия на УПИ. 

Подходът към сградата /вход и гаражи/ е ориентиран от север. Визуално сградата е 
ситуирана с предимство към изключителните природни гледки. 

Сградата е на три нива. 



На първото ниво /сутерен/ са разположени два броя гаражи с топла връзка към 
жилищната част: разпределително антре към парната баня, склада за продукти /фризери 
и хладилници/ и домакинската част на сградата; котелно помещение със склад за горивни 
материали към него; мазе /склад/ за домашен инвентар; склад за дърва; склад за 
градински инструменти и инвентар със самостоятелна връзка с двора. 

 
На второто ниво /първи жилищен етаж/ има входно антре, разпределително антре с 

връзка към дневната, столова-кухня и тоалетен възел. В североизточният ъгъл на 
сградата е разположена обширна покрита веранда, която в източната си част /поради 
моделирането на терена/ „стъпва” директно върху терена. 

С цел максимално обхващане на изключителната природна гледка, дневната е 
остъклена от запад, север и изток, а столовата-кухня – на изток и юг. 
 

Третото ниво /втори жилищен етаж/ съдържа разпределително антре с подход към 
три броя спални със самостоятелни тоалетни възли. 
 

Застроената площ на сградата /ЗП/ е 151.48 кв.м. 
Разгърната застроена площ /РЗП/ е 417.22 кв.м. 
Изискуемите технически показатели, съгласно Плана за регулация и застрояване 

са: 
 
Е (h)= 10 м. 
П застр. Плътност на застрояване = 30% 
К инт. Коефициент на интензивност = 1.2 
П озел. Минимална озеленена площ  = 50 
Начин на застрояване – свободно 
 
Постигнатите с проекта показатели са: 
 
Е (h)= 10 м. 
П застр. Плътност на застрояване = 6.17% 
К инт. Коефициент на интензивност = 0.108 
П озел. Минимална озеленена площ  = 83.76 
Начин на застрояване – свободно 
 
 
ДВУЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 
 

Двете двуетажни жилищни сгради са еднотипни и с еднакви характеристики 
  

Застроената площ на сградите е 60.38 кв.м. 
Разгърната застроена площ е 116.02 кв.м. 
Първият етаж съдържа входно антре, тоалетен възел към него, обобщено 

пространство, съдържащо елементите на дневна, столова и кухненски бокс, покрита 
веранда и подход от антрето към стълбата на втория етаж. 

Вторият етаж съдържа антре с подход към две спални със самостоятелни тоалетни 
помещения – баня и WC. 

Къщите ще бъдат изградени в кв.82 на с.Гела и граничи с път. Направена е 
топографска снимка и са заснети всички подробности на терена. Нанесени са 
абсолютните нива на подробните точки с точност до см. На база на геодезическото 
заснемане и архитектурния план е изготвен проект за вертикална планировка. Проектните 
коти са подчинени на пътя и прилежащия терен. За да се осъществи достъп при голямата 
денивелация на терена са проектирани стъпала. 

 



Изискуемите технически показатели, съгласно Плана за регулация и застрояване 
са: 
 
Е (h)= 10 м. 
П застр. Плътност на застрояване = 30% 
К инт. Коефициент на интензивност = 1.2 
П озел. Минимална озеленена площ  = 50 
Начин на застрояване – свободно 
 
Постигнатите с проекта показатели са: 
 
Е (h)= 10 м. 
П застр. Плътност на застрояване = 18.02% 
К инт. Коефициент на интензивност = 0.35 
П озел. Минимална озеленена площ  = 58.44 
Начин на застрояване – свободно 
 

Фасадите на сградите са оформени съгласно изискванията с топлоизолация – EPS 
дебелина 10 см, минерална мазилка и каменна облицовка с цепен гнайс в комбинация с 
декоративни гредички 10/5 см. и обработени дъски 10/2 см. в минералната мазилка. 

Вратите са масивни, дървени, а прозорците са дървени на каса, остъклени със 
стъклопакет по детайл.  

Парапетите по външни тераси и стълби са дървени, декоративни.  
Хидроизолациите са с битуминизирана мушама по детайл на фирмите 

изпълнители. Под хидроизолациите е заложена топлоизолация от EPS. 
Покривите е предвидено да се изпълнят с керемиди „Брамак”, включително 

завършващи елементи, обработени била, улами, над улучни поли и предвидени 
водосточни тръби и улуци. 
 

Съгласно приложената ситуация и предварителен договор за присъединяване на 
„ЕВН България” № 4248019 КЕЦ Смолян от 21.06.2016г. се предвижда общо главно 
електромерно табло за трите сгради. Предоставената обща мощност е достатъчна за 
тяхното електрическо захранване.  

Главните табла се намират на първо ниво, във входното предверие до терасата. 
От тях се захранват радиално локалните консуматори на това ниво – домофонен 
изправител, звънчевия трансформатор, както и етажното табло на втория етаж. 

Осветлението в помещенията се осъществява с електрически осветителни тела –  
луминесцентни и LED осветителни тела. Степента на защита на всички осветители е 
IP21, а за помещенията с повишена влажност – IP44. 

Инсталацията по помещенията се изпълнява с проводник СВТ в тръба и ПВВМ под 
мазилка.  

Предвидени са входна кутия за кабелна телевизия, както и разпределителна 
реглетна комуникационна кутия за телефонния и интернет кабел. 

Предвиден е бойлер, както и вентилация на всички санитарни възли. 
На покривите няма мълниеотводна инсталация, защото на най-голямата сграда /по 

ситуация ІV-502.400/ е предвидена мълниезащита с изпреварващо действие, която пази 
трите къщи.  

Разработена е централна отоплителна инсталация за сградите с термопомпа 
въздух-вода тип „Ecodan”. Това е ново поколение икономична отоплителна система с 
коефициент на трансформация 4.0 кW, която работи при външна температура - 25°С. 
Външните тела ще се монтират на фасадата на сградите. Вътрешните тела 
представляват хидробокс /комплект топлообменник, циркулационни помпи, разширителен 
съд, арматури/ и ще се монтират в складовите помещения в сградата. По тръби от 
омрежен полиетилен РЕХ ф18/2 топлопреносителя - вода достига до 



отоплителните/охладителни тела в помещенията. За стаите телата са вентилаторни 
конвектори за подов монтаж. В баните отоплението се постига с лира. 

Топла вода за битовите нужди ще се подсигурява с бойлери – 120 л със 
серпентина с нагревна площ 2.2 кв.м.  

За всички вътрешни санитарни възли е предвидено механично изтегляне на 
отработения въздух с осови битови вентилатори за мокри помещения. Отвеждането е над 
покрива през ламаринена въздуховодна мрежа. 

 
Общата площ на отопляемото пространство е 81.7 кв.м. 
Площ охлаждаемо пространство – 77.2 кв.м. 
Отопляем обем – 270.1 куб.м. 
Охлаждаем обем – 231.8 куб.м. 
 

От извършеното енергийно обследване по проектната документация са направени 
следните изводи: 

- Ограждащите конструктивни елементи съответстват на отговарящите нормативи 
съгласно Наредба № 7/2004г. за енергийна ефективност на сгради 

- След изграждането сградите ще отговарят на енергиен клас „В” от скалата на 
класовете за енергопотребление на жилищна сграда 

Проектирането на сградната водопроводна мрежа е до водомерна шахта, а 
проектирането на канализационната мрежа е до нова изгребна яма. Проектирането на 
изгребна яма се налага поради липса на изградена и приета улична канализация в 
близост до имота. За нуждите на проекта инвеститорът е представил предварителен 
договор с „ВиК” ЕООД – Смолян, в който има данни за съществуващия уличен 
водопровод – ф110 мм, ПЕВП тръби и напор 6 атм. 
 
 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 
необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 
специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по 
реда на специален закон: 
 
 

Инвестиционното предложение няма връзка с други одобрени с устройствен или 
друг план дейности. 
 

Освен нормативно заложените в ЗУТ стандартни процедури пряко свързани с 
инвестиционното намерение, няма нужда от други разрешителни за осъществяването на 
инвестиционното намерение. 
 
 
4. Местоположение: 
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 
засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни 
проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане 
на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна 
защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано 
трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна 
инфраструктура) 
 
 

Изграждането на сградата ще се извърши в землището на с.Гела, УПИ V, 502.401; 
УПИ ІV 502.400;502.401;502.436 и УПИ VІ 502.401, община Смолян, област Смолян.  



 
Не са необходими допълнителни временно използвани площи по време на 

строителството - то ще бъде изцяло в рамките на съществуващия имот. 
 

Местоположението на терена е подходящо за реализиране на инвестиционното 
предложение, като основните мотиви за реализацията на инвестиционното предложение 
са: 

- - имотът е разположен в климатично и релефно позитивна среда; 
- - теренът е добре транспортно обезпечен  
- - имотът е разположен в регулационните черти на с.Гела 
- - имотът не попада в обхвата на защитени територии и защитени зони. 

 
При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да 

бъдат нарушени.  
Площта, в която се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не 

попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии 
 

В близост са разположени две от защитените зони, влизащи в състава на Натура 
2000 – „Родопи-Западни” с идентификационен код BG 0001030, за опазване на птиците и 
„Триград – Мурсалица” с идентификационен код BG 0002113 за опазване на хабитатите 
/местообитанията/. 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да 
осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания 
за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на 
опазването на околната среда и биологичното разнообразие. 

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две 
основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
(наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на 
дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в 
българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

В района на с. Гела, където ще се осъществи инвестиционното намерение са 
разположени шест Защитени местности. 
 
ЗМ „Крепостта – Градището”  – намира се в с.Солища и се стопанисва от Държавно 
лесничейство Широка лъка. Защитената местност е обявена със Заповед 
№343/17.05.1975г. и обхваща територия от 9 000 ха, като е обявена с цел опазване на 
историческо място, един истински тракийски автентичен градеж, запазен близо 3000 
години!  

Първите разкопки на крепостта датират от 1971 г., когато екип на НАИМ на БАН и 
Смолянския музей проучват южната крепостна стена и части от вътрешността на 
крепостта. Следващите проучвания са през 2010 година, като ръководител е Дамян 
Дамянов. Разкопките се провеждат само през летните месеци, юли, август и септември, 
защото височината на убежището не позволява да се работи през останалата част от 
годината. Именно тази особеност подсказва на археологически екип, че крепостта се е 
използвала само през летните месеци за убежище и целогодишния живот там е бил 
немислим. 

Установени са 2 строителни периода на крепостта, като те са ясно разграничими 
хронологически и архитектурно. Първият е датиран от XI – IX век пр.Хр. Тогава на 
Балканите и в Югоизточна Европа е времето на тъмните векове, белязани с големи 
миграционни процеси, които водят и до смяната на една епоха с друга. Именно тогава 
започва епохата на Ранното Желязо, когато хората свободно са боравили с новия метал 
и активно са го използвали в своя бит и ежедневие, от където идва и името на епохата. 



 
ЗМ „Лятната гора” – намира се в с.Широка лъка и се стопанисва от Държавно 
лесничейство Широка лъка. Защитената местност е обявена със Заповед № 
1799/30.06.1972г. Площта и е 36 600 ха, като обект на защита е вековна смърчово елова 
гора. 
 
ЗМ „Чернока”  – намира се в с.Солища и се стопанисва от Държавно лесничейство 
Широка лъка. Защитената местност е обявена със Заповед № 1799/30.06.1972г. Площта 
на защитената местност е 4 000 ха, като целта на създаването и е опазване на смърчови 
гори, характерен ландшафт и останки от крепост от времето на деспот Слав.  
 
 ЗМ „Турлата” - намира се в с.Солища и се стопанисва от Държавно лесничейство 
Широка лъка. Защитената местност е обявена със Заповед № 343/17.05.1979г. Целта на 
създаването и е опазване на елови гори, интересни скални форми и място с историческо 
значение. 
 
ЗМ „Врача”  – намира се в с.Стойките и се стопанисва от Държавно лесничейство 
Пампорово. Обявена е със Заповед № 343/17.05.1979г. Има площ от 4 000 ха и 
предназначението и е да се опазят смърчови гори и гори от черен бор, както и 
специфичен за района ландшафт. 
 
ЗМ „Дълбок дол” - намира се в с.Стойките и се стопанисва от Държавно лесничейство 
Пампорово. Обявена е със Заповед № 521/20.05.1985г. Има площ от 5 800 ха и 
предназначението и е да се опази вековна елово- смърчово - букова гора. 
 

Тук се намират и няколко природни забележителности, които са предмет на 
опазване от Закона за защитените територии: 
ПЗ „Ледницата”  – намира се в близост до с.Гела и се стопанисва от Държавно 
лесничейство Широка лъка. Природната забележителност е обявена със Заповед № 
1120/02.07.1968г. Площта и е 11 400 ха, като целта на създаването и е опазване на 
пещера, скални образувания и смърчови гори. Пещера "Ледницата"  се намира на 7.5 км 
западно от с. Гела сред стара букова гора, близо до хижа "Ледницата". Пещерата е част 
от  карстовата местност Злостен, обявена за природна забележителност. Тук на площ от 
358 ха са съсредоточени едни от най-известните, предимно пропастни,  пещери, една от 
които е "Ледницата" . Тя е неблагоустроена и не е пригодена за масови посещения, като 
с тази цел пътят до нея, както и входът й не са добре маркирани. Пещерата е дълбока 
242 и дълга 1525 метра, но за посещение (и то само с придружители - квалифицирани 
пещерняци) са достъпни около 100м. Представлява комплекс от редуващи се галерии, 
пропасти, прагове, малки зали и др. Входът й е тесен (преминава се лазейки), но 
предверието е голямо и прилича на олтар с висок таван. Името на пещерата  идва от 
тънката ледена кора, която през по-голямата част от годината покрива стените на 
входната зала и свързаната с нея тясна галерия. 
 
ПЗ „Момата”- намира се в близост до с.Широка лъка и се стопанисва от Държавно 
лесничейство Широка лъка. Обявена е със Заповед № 535/25.10.1978г. Площта и е 0.400 
ха, като е обявена за да се опази специфично скално образувание. 

Скалното образувание "Момата" се намира на около километър от село Широка 
лъка по пътя за Девин, на стотина метра от отбивката за село Върбово. От далеч скалата 
наподобява на мома с хурка в ръка. Образувала се е под влиянието на ерозията на 
скалите и въздействието на външните земни сили. 
 
ПЗ „Сарийска чука – Главата” – Стопанисва се от Държавно лесничейство Широка лъка. 
Площта на природната забележителност е 0.200 ха и представлява скално образувание. 
Интересното скално образувание се намира в близост до с.Широка лъка, по горския път 



за с.Кукувица, на 100 м от шосето. Погледнат от източната му страна, скалният блок има 
формата на човешка глава в профил. Камъкът има височина 7 метра и ширина 5 метра. 
 

Районът където ще се изгради обектът не е третиран като чувствителна зона или 
територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването 
на определени и задължителни норми и 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, напр. влажни 
зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това 
възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на 
обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими 
щети. 

На територията на инвестиционното предложение – в урбанизираната територия 
на селото няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове 
на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, 
миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението. 

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от 
земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни 
климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да 
предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението. 

Инвестиционното предложение не попада  и не засяга санитарно-охранителни 
зони. 

При осъществяване на инвестиционното намерение не се очаква никакъв 
трансграничен ефект. 

Не се предвиждат промени в съществуващата пътна инфраструктура. 
 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията: 
(включително 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) 
 
 
По време на строителството се предвижда използването на характерните за този вид 
обекти стандартизирани природни ресурси и строителни материали 
 
Природни ресурси: 

• Вода – условно чиста за строителните нужди 
• Почвени материали за вертикална планировка – добити при изкопните работи 
• Фасониран дървен материал 
• Пясък 
• Облицовъчен камък 

 
Основни строителни материали: 

• Бетони за фундаменти и подложен бетон – В 7.5, 10,15 и В 20 – доставени от 
бетонов възел 

• РVС – дренажни и канализационни тръби 
• Стоманени профили и елементи 
• Портланд цимент – БДС 27-87 
• Тухли 
• Газобетонови блокчета 
• Хидро и топлоизолации 
• Фаянсови и теракотени плочки, гранитогрес 



• Варови разтвори 
• Бои и лакове 

 
 

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за 
следните нужди: 
 
 
- за питейно-битови нужди в сградите 
 

Определянето на необходимите водни количества за захранване на сградите е 
извършено съгласно чл.18, ал.1 и чл.19 от Нормите. 

За ползването на двете еднотипни сгради се предвиждат 4 /четирима/ обитатели. 
При водоснабдителни норми, съгласно Приложение № 2: - 200 л/ж/дн /за сгради без 
централно, битово горещо водоснабдяване/, максимално – дневното водно количество се 
определя съгласно Приложение № 4 
q макс. дн. = 4 х 200/1000 = 0.80 куб.м./ден 
 

Максимално часово водно количество: при норма 20 л/човек/ час  дневно за сгради 
без централно, битово горещо водоснабдяване 
q макс. час = 4 х 20.0 = 80.0 л/час 
 

Средно денонощно водно количество, при коефициент на денонощна 
неравномерност  
К ден = 1.20 
  е q ср.дн. = q макс. дн./К ден = 0.80/1.20 = 0.667 куб.м./ден 
 

Тези водни количества се осигуряват от сградното водно отклонение, което ще 
бъде с диаметър Ф 32 мм, ПЕВП тръби за налягане 10 атм.  

За измерване на общия разход на питейна вода се предвижда да се монтира 
водомерен възел във водомерна шахта. 

Сградните водопроводни мрежи ще се изпълнят от пластмасови тръби и 
съответните фитинги. Тръбите ще бъдат полипропиленови, за водопроводни инсталации 
и налягане 20 атм. 

Водоснабдяването с топла вода ще се осигурява от електрически бойлери. 
Разпределителната мрежа ще се положи по стените и по пода на помещенията. 

 
 Канализация 
 

1. Битово-фекална 
Отпадните битово-фекални води ще се извеждат в изгребна яма. 
Канализацията в сградите до кота 0.00 ще се изпълни от PVC тръби ф 50 и 110 мм, а 

под тази кота също с тръби PVC, но дебелостенни и с диаметър ф 160 мм. 
Канализацията от санитарните възли е изведена по най-краткия път към дворната 
канализация. Предвижда се вентилация в санитарните възли, чрез вертикална 
вентилационна тръба ф 110. Частта от нея, която е над покрива е от UV устойчиви PVC 
тръби и завършва с вентилационна шапка на 30 см. над покрива. 

Сумата на специфичният поток е определена на Q бит.= 1.71 л/сек. 
 

2. Дъждовни води 
Дъждовните води от покрива се отвеждат чрез воронки и водосточни тръби и ще се 

изливат свободно на терена. 
 

3. Площадкова канализация 
Отпадните води от сградите чрез един канализационен клон ще се отведат до 



приемника на отпадните битови води – изгребна яма. Тръбите ще бъдат PVC, 
дебелостенни и с диаметър ф 160 мм. 

PVC тръбите от дворната канализация ще се положат върху пясъчна подложка – 15 
см., следва засипка от пясък – 20 см. над теме тръба. 
 

4. Изгребна яма 
Пред фронта на имота няма изградена и приета улична канализация и приемник на 

битовите отпадни води  ще бъде изгребна яма. 
Нейният обем се определя по следния начин: 

14 дни х 150 л/ч/ден х 4 души = 8.40 куб.м. 
За да не се отделят газове, изпразването на ямата трябва да става на 14 дни. 
Приетите размери са : 2.50 х 2.00 и дълбочина 1.80м. – 9.00 куб.м. 
Тръбите, довеждащи отпадните води ще бъдат PVC с диаметър ф 160 мм. – 

дебелостенни, при наклон 1 % до включването им в изгребната яма.  
Спазени са минималните отстояния от страничната регулационна линия. 

 
- за външно пожарогасене  

 
Ще се разчита на пожарни хидранти, които са монтирани на уличния водопровод, 

който е с диаметър ф 110 ПЕВП и напор 6 атм. Разстоянието между пожарните хидранти 
е съгласно изискванията на чл.170/1 от Наредба 13-1971г. за населени места с по-малко 
от 1000 жители – не повече от 200 м. 
 
 
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

При осъществяване на инвестиционното предложение и експлоатацията му в 
границите на нормалния технологичен режим отсъстват условия за значими 
замърсявания на околната среда или дискомфорт за хората. 

Околната среда в региона може да се нарече условно чиста. Компонентите на 
околната среда не са натоварени с допълнителни въздействия и са със стойности, 
характерни за чист, планински район. Няма регистрирани трансгранични или други 
замърсявания. Естествените взаимовръзки са здрави и ненакърнени.Не се очаква 
строително монтажните работи, както и пускането в експлоатация на предприятието да 
доведе до отрицателни промени в тях.  

Районът където ще се изгради обектът не е третиран като чувствителна зона или 
територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването 
на определени и задължителни норми и 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, напр. влажни 
зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това 
възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на 
обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими 
щети. 

По време на строителството, здравният риск за работещите се формира от 
наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах, заваръчни 
аерозоли). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при 
работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е 
налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на 
труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. при извършване на строително-
монтажни работи. 
 Атмосфера и атмосферен въздух 
 Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух ще са от запрашване 
при движението на превозните средства по време на строителството, като при изгарянето 
на горивата се отделят токсични газове. Поради ниската интензивност на транспорта не 



се очаква замърсяване над ПДК, така че въздействието на обекта върху компонента 
въздух е незначително. Дейността на обекта не предвижда отделяне на неприятни 
миризми. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или 
вредни вещества във въздуха над ПДН, поради което не се очаква негативно 
въздействие върху качеството на атмосферния въздух.  

 Води 
Площадката, където ще се осъществи строителството е захранена с вода за питейно-

битови нужди от главната водопроводна мрежа на селото. Не се очаква вредно 
въздействие върху компонента води.  

          Шум 
Шумовото въздействие на обекта се оценява по отношение на отдалечеността на 

жилищните сгради. На практика то ще бъде не много силно – в близост има една строяща 
се жилищна сграда в момента, а съседните къщи отстоят на около 70-80 метра. 

 Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт 
Реализирането на проекта ще бъде свързано с изземване на част от хумусния 

хоризонт. 
Подравняването на площадката около обекта ще бъде свързано с отстраняване на 

допълнителни количества земни маси със сравнително малък обем, пръст и камъни. 
Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и 
характера на земните недра и не предвижда добив на подземни богатства. 
 

Продължителност на въздействията: 

 Общ прах – краткотрайно, временно 
 Емисии от изгорели газове от двигатели – краткотрайно 
 Шум – краткотрайно 
 Мирис – минимално 
 Почви – минимално /по време на строителството/ 
 Геоложка основа и релеф – минимално 
 Води – няма 
 
 Честотата по видове въздействия е както следва: 
 - обща прах – ниска, еднократно 
 - емисии от изгорели газове от двигатели – ниска, еднократно 
 - шум - ниска, еднократно 
 - мирис – ниска 
 - води – няма 

 
Въздействията, които са описани, прогнозирани и характеризирани по-горе са с 

ниска интензивност, локални и ограничени като времетраене. В този смисъл не може да 
се получи комулиращ ефект на въздействието. То може да се оцени като: 
- с малък териториален обхват – на територията на имота, собственост на 
възложителите; 
- локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.  

Засегнати могат да бъдат само обитателите на обекта и то в незначителна степен, 
при неспазване изискванията за безопасни условия на труд при извършване на 
строително-монтажни работи. 
 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 



третиране: 
  
По време на строителството се очаква да се формират: 
 

Смесени отпадъци от строителни материали 

с код 17.09.04 и  неопасни свойства 

начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място 

Земни маси – от изкопни работи 

с код 17.05.04 и неопасни свойства  

начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място 
на излишните земни маси и за обратна засипка 

По време на експлоатацията се очаква да се формират:  

Смесени битови отпадъци 

с код 20.03.01 и неопасни свойства     

начин на третиране - смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се 
извозват на депо за твърди битови отпадъци от общинска фирма. 

8. Отпадъчни води: 
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна 
система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 
Канализация 
 

1. Битово-фекална 
Отпадните битово-фекални води от сградите ще се извеждат в изгребни ями. 
Канализацията в сградите до кота 0.00 ще се изпълни от PVC тръби ф 50 и 110 мм, а под 
тази кота също с тръби PVC, но дебелостенни и с диаметър ф 160 мм. Канализацията от 
санитарните възли е изведена по най-краткия път към дворната канализация. Предвижда 
се вентилация в санитарните възли, чрез вертикална вентилационна тръба ф 110. Частта 
от нея, която е над покрива е от UV устойчиви PVC тръби и завършва с вентилационна 
шапка на 30 см. над покрива. 

Сумата на специфичният поток от двете еднотипни къщи е определена на Q бит.= 3.42 
л/сек. От триетажната сграда той е Q бит.= 2.00 л/сек. 
 

2. Дъждовни води 
Дъждовните води от покрива се отвеждат чрез воронки и водосточни тръби и ще се 

изливат свободно на терена. 
 

3. Площадкова канализация 
Отпадните води от сградите чрез един канализационен клон ще се отведат до 

приемника на отпадните битови води – изгребна яма. Тръбите ще бъдат PVC, 
дебелостенни и с диаметър ф 160 мм. 

PVC тръбите от дворната канализация ще се положат върху пясъчна подложка – 15 
см., следва засипка от пясък – 20 см. над теме тръба. 
 

4. Изгребна яма 
Пред фронта на имота няма изградена и приета улична канализация и приемник на 



битовите отпадни води  ще бъдат изгребни ями. 
Техният обем се определя по следния начин: 
14 дни х 150 л/ч/ден х 4 души = 8.40 куб.м. 
За да не се отделят газове, изпразването на ямите трябва да става на 14 дни. 
Приетите размери са : 2.50 х 2.00 и дълбочина 1.80м. – 9.00 куб.м. 
Тръбите, довеждащи отпадните води ще бъдат PVC с диаметър ф 160 мм. – 

дебелостенни, при наклон 1 % до включването им в изгребните ями.  
Спазени са минималните отстояния от страничната регулационна линия. 

 
 
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 
предприятието/съоръжението:  
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на 
опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на 
последствията от тях) 
 

По време на строителството на сградите няма да се ползват опасни вещества. 
Няма да се извършват взривни работи. 
При бояджийските работи ще се използват латексов грунд и латексова боя за 

боядисване на тавани и стени.  
Декоративните обработени гредички, импрегнирани по фасадните стени с каменна 

облицовка ще се обработят с влагоустойчив грунд и лак, както и декоративните дъски по 
челата на стрехите. 
 
 
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 
реда на глава шеста ЗООС. 
 
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, 
когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 
2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 
1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Прилагам: 
 

□ 1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 
район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно 
изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския 
съвет от 2003 г. 
 

□ 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 
инвестиционно предложение. 



 

□ 3. Други документи по преценка на уведомителя: 

□ 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 
предложение; 

□ 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в 
подходящ мащаб. 

□ 4. Електронен носител – 1 бр. 

□ 5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 
електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.  

□ 6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 
услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 
 
 
 
 
 
Дата: 04.04.2017г.                                      Уведомител: ……………………………………. 
                                                                                              Веселин Калинов Димитров  
                                                                                                                  представител на Възложителя 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


