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Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА  

НА РИОСВ – СОФИЯ, 

Инж. Ирена Петкова 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 

 

от Областния управител на област София - град и Областния управител на Софийска 

област, действащи, съгласно Договор от 02.02.2016 г., чрез „Кока Кола Хеленик 

Ботълинг Къмпани България“АД (ККХБКБ), с ЕИК 131032463, представлявано от 

Юрг Андреас Буркхалтер – изпълнителен директор и Константин Александров 

Атанасов – член на Съвета на директорите на ККХБКБ, чрез пълномощника си адв. 

Марина Белчева, съгласно Пълномощно, с рег. №1818 от 15.06.2021 г. на нотариус с 

№536 от Регистъра на НК  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Областен управител на област София - град и Областен управител на 

Софийска област 

 

Пълен пощенски адрес:  гр. София 1756, р-н Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“№ 8 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 02 983 3770; 0879 061 803; strstand@tradel.net 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  Областен управител 

на област София – град и Областен управител на Софийска област 

Лице за контакти: инж. Силвия Атанасова  

 

 

УВАЖАЕМА ИНЖ. ПЕТКОВА, 

 

Уведомяваме Ви, че Областният управител на област София - град и Областният 

управител на Софийска област имат следното инвестиционно предложение:   

Изграждане на „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. 

Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД“ – публична държавна 

собственост, в землищата на с. Мрамор и с. Волуяк, Столична община, област София 
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- град; с. Пролеша, община Божурище, Софийска област и гр. Костинброд, община 

Костинброд, Софийска област. 

 

С цитирания по-горе Договор от 02.02.2016 г., Областните управители на област 

София-град и на Софийска област са възложили на ККХБКБ, на негов риск и за негова 

сметка, всички дейности, свързани с реализацията на инвестиционния проект.  

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

1. Резюме на предложението   

Предмет на инвестиционното предложение е изграждането на „Водопровод за 

водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на 

„Софийска вода“ АД“ 

Реализацията на проекта ще има положителен ефект и принос към повишаване 

качеството на живот в региона, а с подобряването на техническата инфраструктура ще има 

благоприятен ефект за привличане и задържане на инвестициите в региона. 

С изграждането на нов водопровод ще се увеличи степента на свързаност на 

населението към водопроводната мрежа, като ще се осигури непрекъснатост на 

водоподаването и като цяло ще се окаже положително въздействие върху параметрите на 

околната среда и здравето на хората в района. 

Предлага се интегриран подход за решаване на водоснабдяването на с. Волуяк -  

Столична община и гр. Костинброд, община Костинброд, което ще спомогне за 

решаването на проблема с недостига на питейната вода в село Волуяк с население над 

3000 души. 

С новия водопровод ще се осигурят и резервни водни количества за нуждите на 

“Производствен център на Кока Кола ХБК България АД“ – Костинброд (ПИ с 

идентификатор 38978.654.202) в размер на Qмакс. = 2800м3/ден (32л/сек), като по искане 

на експлоатационните дружества „Софийска вода“ АД и „Водоснабдяване и Канализация“ 

ЕООД - София ще се осигурят и допълнителни водни количества за нуждите на село 

Волуяк – 25 л/сек, както и такива за аварийно захранване на гр. Костинброд –10 л/сек. 

Тъй като тези водни количества не могат да се осигурят от дружеството обслужващо 

Софийска област „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – София възнамеряваме 

изграждането на нов водопровод захранен от водоснабдителната мрежа на София – град. 

Същата понастоящем се експлоатира от „Софийска вода“ АД, по силата на концесионен 

договор. 

Инвестиционното предложение включва изграждането на Нов водопровод с проектна 

дължина 11 434 м - елемент на техническата инфраструктура, публична държавна 

собственост, преминаващ през териториите на следните населени места: 

 Землище на с. Мрамор - район „Връбница“- СО, област София – град;  

 Землище на с. Волуяк - район „Връбница“ - СО, област София – град;  
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 Землище на с. Пролеша, община Божурище, Софийска област 

 Землище на гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област 

 

Изграждането на водопровода, предмет на настоящето инвестиционно предложение 

се отнася към т. 10, буква ‚л“ от Приложение № 2 на ЗООС (аквадукти за далечен 

пренос). 

(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) 

 

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:  

 

Инвестиционното предложение включва изграждането на нов водопровод с дължина 

11 434 м, от който  се извършва водоотдаване към следните населени места: 

 Към с. Волуяк - в границите на Столична община. Допълнителното водно 

количество, от което селото има нужда - 25 л/сек. във връзка с нарастването му и за 

обезпечаване на новите зони към него. 

 Към гр. Костинброд- в границите на София – област. Допълнителното водно 

количество като аварийната връзка към града е 10 л/сек. Връзката за гр. 

Костинброд ще се използва само в случите, когато има авария по основния 

довеждащ водопровод към града. 

 Третото водоотдаване е към „Производствен център на Кока- Кола Хеленик 

Ботълинг Къмпани България“ АД в ПИ с идентификатор 38978.654.202 по КККР 

на гр. Костинброд. Допълнителното водно количество от аварийната връзка към 

производствения център е 32 л/сек., необходимо заради нарастващите 

производствени нужди. 

На  границата между двете концесионни области е предвидено измерване на водните 

количества чрез водомерна шахта. Водоподаването след нея от Софийската водопроводна 

мрежа към гр. Костинброд и „Кока Кола ХБК България“ АД ще е максимално до 42 л/сек. 

(32+10).  

Измерването на водните количества ще става на границата на концесионната област 

(границата на област „София - град“), където клиентът ще е „Водоснабдяване и 

Канализация“ ЕООД София, обслужващ водоснабдителната система на Софийска област.  
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Избраното е трасе на водопровод с точка на захранване съществуващ стоманен 

водопровод ф 400 – 1986 г. с PN 50-74 m, която се намира на кръстовището на шосе за с. 

Мрамор и селскостопански път.  

По трасето на водопровода от с. Мрамор до „Производствен център на Кока Кола ХБК 

България“ АД предвиждаме изграждането на следните съоръжения : 

 Едно пресичане на път от Републиканската пътна мрежа II-81- бул. „Ломско шосе“ , 

с хоризонтален сондаж и обсадна стоманена тръба при с. Волуяк. 

 Пресичане на река - въздушно чрез обсаден кожух в землището на с. Волуяк - 2 бр. 

 Пресичане на ЖП линия, чрез хоризонтален сондаж и обсаден кожух в землището 

на с. Волуяк. 

  две водомерни шахти в землището на с. Волуяк; 1 ВШ на границата на 

концесионната област, в землището на с. Пролеша, община Божурище; 1ВШ в 

землището на гр. Костинброд и 1 ВШ в ПИ с идентификатор 38978.654.202 - 

„Производствен център на Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД. 

Всички водомерни шахти извън урбанизираната територия са в очертанията на 

сервитутната ивица на транзитния водопровод. 

 Помпена станция, след водомерна шахта № 3, на границата на концесионната 

област, в землището на с. Пролеша, община Божурище. 

 Необходимите Кранови шахти при пресичанията; 

 Въздушници по трасето на разстояние < 1000 m; Необходимите калници, в ниските 

точки по трасето. 

 

Извън урбанизираните територии водопровода е предвиден с минимално покритие от 

1,50 м. В урбанизираната територия, транзитния водопровод е предвиден с минимално 

покритие  1,80 м. 

Точката на пресичане с жп линия София – Калотина запад е при км 14+363 и е 

съгласувана с НКЖИ  София, тоест - не се очаква да има конфликт с техни  комуникации. 

 С писмо, изх. № 53-00-10296/17.10.2019 г., е предоставена информация от Агенция 

„Пътна инфраструктура“ за модернизация на път I-8 “Калотина - Софийски околовръстен 

път“. Представеното проектно трасе на пътя се пресича от новопроектирания водопровод  

на две места: 

 При км 40+242 в землището на с. Пролеша, новопроектираният водопровод пресича 

път „I-8“ чрез обсадна стоманена тръба и бетонов кожух, като извън пътното платно 

са предвидени шахти със спирателни кранове. Съгласно проекта за модернизация 

на път I-8, в мястото на пресичане на двете инфраструктури (пътен км 40+242), 

автомобилният път е в насип, като от двете страни са предвидени отводнителни 

окопи.   

 При км 47+380 м, в землището на с. Мрамор, водопроводът пресича автомобилния 

път в неговото съоръжение (подлез).   
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С писмо, изх. №53-00-577/21.01.2020 г., ПУП за обект: “Водопровод за 

водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на 

Софийска вода АД“, проектната разработка е съгласувана с Агенция “Пътна 

инфраструктура“. 

На около 2 м  след кръстовището на с. Мрамор и селскостопански път, по посока към 

с. Волуяк е предвидено да се изгради Първата водомерна шахта, която ще провежда 

разрешеното оразмерително водно количество Q = 67 l/s. При шахтата ще се предвиди и 

байпасна връзка. 

След водовземането, водопроводът преминава по селскостопански пътища в 

землището на с. Мрамор, пресича Път I-8 (в подлез) при км 47+380 м и отново по 

селскостопански пътища достига до бул. „Ломско шосе“, в землището на с. Волуяк при ОТ 

101 Е.   

Втората водомерна шахта на новото отклонение към водопроводната мрежа на с. 

Волуяк е предвидена да се изгради в сивата ивица, означена като територия на транспорта, 

в близост до кръстовището на бул. „Ломско шосе“ и ул. “Зорница“ . Водомерната шахта 

ще е за Qор.= 25 l/s , съгласно указания  на “Софийска вода“АД. В шахтата ще се предвиди 

и регулатор на налягане с диаметър ф150 мм, както и байпасна връзка около нея.  

До отклонението за  с. Волуяк диаметъра на водопровода е предвиден ще бъде ф 450 

ПЕВП, а след него ф355 ПЕВП. 

Разработена е план – схема за урбанизираната територия към ПУП - парцеларен план 

за частта от трасето на водопровода, преминаваща през с. Волуяк, район „Връбница“  - 

Столична община. План – схемата съдържа данни за регулацията, кадастъра, застрояването 

и съществуващите подземни проводи и съоръжения в обхвата на новопроектирания 

водопровод.  Същата е съгласувана от „Софийска вода“, за което е представено становище 

изх. №ТУ-217/02.02.2021 г. 

При навлизане в населеното място на с. Волуяк, след о.т. 101Е, транзитният 

водопровод е с трасе от ляво на локалното платно на бул. „Ломско шосе“, с цел да се даде 

възможност за полагането на нови проводи, захранващи имотите от дясно на платното, 

пресича р. Бабин дол – въздушно чрез обсаден стоманен кожух. След преминаването през 

земеделските земи, водопроводът пресича бул. „Ломско шосе“ чрез хоризонтален сондаж и 

обсаден стоманен кожух - срещу ул. “Никодим Тодоров“, продължава по улицата от лявата 

страна до пресечката с ул. “Явор“, движи се отново от лявата страна на ул. “Явор“ и достига 

ул. „Портокалов цвят“, на която се движи пак от ляво, след което излиза от урбанизираната 

територия на селото. 

Дължината на трасето в урбанизираната територия на с. Волуяк е 1 008 м. 

След излизане от очертанията на населеното място на с. Волуяк транзитният 

водопровод продължава по селскостопански пътища. 

На границата на концесионната област се предвижда изграждане на Третата 

водомерна шахта с Qор=42 l/s и помпена станция за повдигане на напора от 20-60 м. 
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Местоположението на шахтата и помпената станция е избрано да бъде в общински имот - 

на черен път. 

Преди отклонението за „Производствен център на Кока Кола ХБК България“ АД, на 

пътя за гр. Костинброд е  предвидена Четвъртата водомерна шахта с Qор=10 l/s.  

   Веднага след дворищната линия на Кока Кола е предвидено да се изгради Петата 

водомерна шахта за Qор=32 l/s. 

В помпената  станция ще  се монтира система за повишаване  на налягането, с помпи 

с мотори с вградено честотно управление, като ще повдигат напора от 20 м до 60 м. 

Избрана е следната система за повишаване на налягането HYMPC-E/G 3CRE 64-2-2 

3x400/50-60 DL50 Hz ; Преднапор 20-40 м; напор след помпата 60 м.; Qп= 42 l/s; N= 24,85 

kw. 

 

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: 

 

За изграждането на „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. 

Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД“ в землищата на: с. 

Мрамор и с. Волуяк, Столична община, област София; с. Пролеша, община Божурище, 

Софийска област и гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област е разработен 

проект за Подробен устройствен план (ПУП), разрешен със Заповед № РД-02-15-

59/13.03.2019 г. на Зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството. Същата 

е издаден на основание чл. 124а, ал. 4, т. 1 във връзка с ал. 5, ал. 7 и ал. 9, както и чл. 135, 

ал. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8, чл. 125, ал. 1, ал. 2, ал. 6 и ал. 7, чл. 

83, ал. 1, чл. 133, ал. 9 и чл. 110, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за устройство на територията.   

За разработването на подробен устройствен план е подадено Уведомление по чл. 8 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), 

придружено от задание по чл. 125 от ЗУТ, въз основа на които е издадено писмо изх. № ЕО 

– 5/15.06.2018 г. от Министъра на околната среда и водите. 

В писмото на компетентния орган са дадени указания относно приложимостта на 

процедурите по реда на ЗООС и действията, които възложителят е необходимо да 

предприеме за реализацията на плана. 

Съгласно писмото ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираната територия и план – схема (ПС) за елементите на 

техническата инфраструктура за урбанизираната територия на с. Волуяк, Столична 

община от мрежата на „Софийска вода“ АД, попада в обхвата на позиция 9.1. – „Подробни 

устройствени планове – планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии“ на 
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Приложение № 2 от Наредбата за ЕО и реализирането му е свързано с дейности, които 

определят рамката за бъдещо развитие на инвестиционните предложения по Приложение 

№ 2 на ЗООС. 

В тази връзка , предвид разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, ПУП – 

ПП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка (ЕО). 

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от ЗООС , чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, чл. 14, ал. 

1, 2 и 3 от Наредбата за ЕО, чл. 31, ал. 4, във връзка  с ал. 1 от Закона за биологичното 

разнообразие, чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС е представено 

Решение №ЕО-5/2019 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно което: не 

се изисква извършването на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) 

за обект: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, 

Столична общиш от мрежата на „Софийска вода" АД, в т.ч. парцеларен план (ПП) 

за участъците извън урбанизирани територии и план - схема към ПУП в 

урбанизирана територия на с. Волуяк, Столична община, Област София в землищата 

на: с. Мрамор и с. Волуяк, Столична община, област София; с. Пролеша, община 

Божурище, Софийска област и гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска 

област, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитени зони. 

Компетентен орган за разрешаване на инвестиционното предложение за изграждане 

на „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична 

община от мрежата на „Софийска вода“ АД“ в землищата на с. Мрамор и с. Волуяк, 

Столична община, област София; с. Пролеша, община Божурище, Софийска област и гр. 

Костинброд, община Костинброд, Софийска област е Министърът на регионалното 

развитие и благоустройството, след одобряване и влизане в сила на проекта за Подробен 

устройствен план. 

 

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) 

 

Обхватът на инвестиционното предложение е регионален и същото обхваща 

територии, попадащи в области София – град и София - област и засяга поземлени имоти в 

три общини, както следва: 
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 Област София, Столична община –  с. Мрамор и с. Волуяк – район „Връбница“   

 Софийска област, Община Божурище – с. Пролеша 

 Софийска област,Община Костинброд – гр. Костинброд 

 

Водопроводът, предмет на инвестиционно предложение  представлява част от 

водоснабдителната мрежа, чрез която се доставя вода  до потребителите на повече от една 

община и като такъв е публична държавна собственост. В съответствие с чл. 13, ал. 1, т. 

5 от Закона за водите, чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 161, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията в качеството на собственик се явяват Областният 

управител на област София – град и Областният управител на Софийска област. 

Сервитутът на водопровода извън населените места е определен  съгласно 

Приложение № 1 (за водопровод с диаметър до 1500 мм) на Наредба № РД-02-20-1 от 5 

март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на 

сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на 

водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените 

места и селищните образувания.  

 В землището на с. Пролеша е проектирано несиметрично разположение на 

сервитутната ивица спрямо оста на водопровода (1,5м + 4,5м) при наличие на 

условия за едностранно обслужване на водопровода и при запазване на размера на 

сервитутната ивица 6,00м.  

 В землището на гр. Костинброд е проектирано симетрично разположение на 

сервитутната ивица спрямо оста на водопровода (3,0м + 3,00м). 

 Сервитутът на трасето през землището на с. Волуяк и с. Мрамор - район 

„Връбница“ СО, област София – град е  проектирано симетрично разположение 

на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода (3,0м + 3,00м).  

За трасето на водопровода през с. Волуяк е разработена План-схема, съобразена с 

изискванията на Наредба № 8 правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места. 

В непосредствена близост до трасето на новия водопровод, преминаващ през 

землището на с. Волуяк, Столична община са регистрирани две селища на желязната епоха 

– 2км, 296° и 2,4 км, 298° по АКБ. Съгласно чл. 146, ал. 3 от Закона за културното 

наследство те притежават статут на археологически недвижими културни ценности с 

категория „национално значение“. 

Част от поземлен имот с идентификатор 38978.665.41 от землище на гр. Костинброд 

попада в охранителната зона на „Късноантична резиденция „Скретиска“ 

/ранновизантийска Кратискара и Ротонда, местност „Градището“/ - групова 

археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. 

Представено е Становище изх. №33-НН-762/22.11.2019г. на Министъра на 

културата, съгласно което „всички изкопни работи в обхвата на инвестиционното 
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предложение да бъдат извършвани под наблюдение на специалист – археолог“, на 

основание чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство. 

Инвестиционното предложение за изграждане на нов водопровод  не засяга, както и 

не минава в близост до елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ). Не се засягат 

обекти, подлежащи на здравна защита. 

Местоположението на имотите, предмет на инвестиционното предложение не 

попадат в границите на  защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, както и в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 

2000“, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

 

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 водовземане или ползване на 

повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 

съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

 

Съгласно указанията на „Софийска вода“ АД, новият водопровод е с точка на 

захранване съществуващ стоманен водопровод ф400 – 1986 г. с PN 50-74 m, която се 

намира на кръстовището на шосе за с. Мрамор и селскостопански път.  

 

Новото трасе преминава през 4 землища: 

 Землище на с. Мрамор - район „Връбница“ СО, област София – град  

 Землище на с. Волуяк - район „Връбница“ СО, област София – град  

 Землище на с. Пролеша, общ. Божурище, Софийска област 

 Землище на гр. Костинброд, общ. Костинброд, Софийска област 

 

За реализацията на инвестиционното предложение от Софийска вода АД е предоставен 

доклад с резултати от извършена симулация чрез хидравличен модел на водопроводната 

мрежа на Софийска вода АД, обхващаща населените места с. Волуяк, с. Мрамор, с. Житен, 

с. Доброславци, с. Балша и довеждащ водопровод от кв. Обеля. 

Проверена е възможността за възникване на потенциални проблеми във 

водоснабдяването на населените места, при очаквана пикова консумация от 67 л/сек. след 

точката на присъединяване на новия водопровод за водонсбадяването на община 

Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на Софийска вода. 

След направената симулация се наблюдава понижение на налягането с 3-4 м, което е в 

рамките на допустимото за нормалното функциониране на системата и ще се отрази 

благоприятно на водопроводната мрежа. Скоростта на водата също се движи в норма. 
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Наблюдаваното повишение с около 0,4м/сек, ще има известно положително въздействие 

върху водопроводите, захранващи населените места. 

С оглед на така получените резултати, след присъединяване на новата консумация от 

67 л/сек, към мрежата, нарушения в работата на системата и в качеството на услугата 

на населените места не се очаква. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни 

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

С реализацията на инвестиционнто предложение не се очакват общи емисии на 

вредни вещества, които биха довели до замърсяване на въздушният басейн. 

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Реализацията на инвестиционното предложение не води до образуването на вредни 

вещества във въздуха.  

 

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

третиране: 

Не се очаква образуването на отпадъци. 

 

9. 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.) 

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква формирането на 

отпадъчни води. 

 

10. 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) 

Предвид вида на инвестиционното предложение не се очаква наличието на опасни 

вещества на площадката. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 

реда на глава шеста ЗООС.  
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Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да 

се извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от 

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 от ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Прилагаме: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет 

страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване 

или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

- Входящ номер от община Костинброд 

- Входящ номер от община Божурище 

- Входящ номер от кметство Пролеша, община Божурище 

-    Входящ номер от район Връбница – Столична община 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. 

-  Договор от 02.02.2016 г., сключен между Областните управители на област София 

- град и Софийска област, от една страна, и ККХБК, от друга страна – копие; 

- Нотариално заверени пълномощни – 4 броя копия; 

- Заповед № РД-02-15-59/13.03.2019 г. на зам. министър на МРРБ за разрешаване 

изработването на ПУП – копие; 

- Решение № ЕО-5/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка, издадено от МОСВ – копие; 

- Писмо, изх. №ЕО-5/13.04.2021 г., относно уведомление за изменение, издадено от 

МОСВ – копие; 

- Писмо, изх. №СКЗЗВ-02-149-1/15.07.2019 г., относно съгласуване на проект за 

ПУП, издадено от Басейнова дирекция Дунавски район – копие; 

- Писмо, изх. №СКЗЗВ-02-149-3/15.09.2020 г., относно съгласуване на проект за 

ПУП, издадено от Басейнова дирекция Дунавски район – копие; 
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- Писмо, изх. №СКЗЗВ-02-149-5/11.03.2021 г., относно съгласуване на проект за 

ПУП, издадено от Басейнова дирекция Дунавски район – копие; 

- Писмо, изх. №СКЗЗВ-02-149-7/23.03.2021 г., относно съгласуване на проект за 

ПУП, издадено от Басейнова дирекция Дунавски район – копие; 

- Заключение, изх. №УС-00-7/14.10.2019 г., за съгласуване на проект за подробен 

устройствен план , издадено от Министерство на здравеопазването – копие; 

- Становище, изх. №ТУ-217/02.02.2021 г., на „Софийска вода“ АД относно 

съгласуване на план – схема за с. Волуяк – копие; 

- Становище, изх. №33-НН-762/22.11.2019 г., относно съгласуване на проект, 

издадено от Министър на културата – копие; 

- Писмо, изх. №53-00-577/21.01.2020 г., относно съгласуване на проект, издадено от 

Агенция Пътна инфраструктура – копие; 

3.  Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб – Обща ситуация – 

схема на водоснабдяване, координати на трасето в KMZ; 

4. Електронен носител - 1 бр. (CD - ситуация и координати). 

5. х   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. 

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 

лицензиран пощенски оператор. 

 

 

 Дата: .............. 2021 г.               Уведомител: ………………………  

(подпис) 

адв. Марина Белчева, пълномощник  

 


