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Инвестиционно предложение: „Топлозахранване и абонатна станция за нова жилищна сграда с офис, гаражи и 
ажурна ограда, разположена изцяло в собствения УПИ”, УПИ II-113, кв. 62, м. „Изток”, район „Изгрев“ - СО, ул. 
„Райко Алексиев” №19А, гр.София    

 

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

 

1. Данни за възложителя. 

 

„ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 131213759, седалище: ж.к. „Надежда I“, бл.137А, 

ап.21 

Лице за контакти:  Гергана Йосифова, пълномощник 

Адрес за кореспонденция:  гр. София, ул. „Христо Максимов“ №6, телефон: 02/9710000 

 

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), 

обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за 

разширение, или за изменение на производствената дейност, за 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.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина 

на изкопите, за ползване на взрив.   

Предмет на инвестиционното предложение е топлозахранване и изграждане на абонатна 

станция за нова жилищна сграда с офис, гаражи и ажурна ограда, разположена изцяло в 

собствения УПИ, находяща се в УПИ II-113, кв. 62, м. „Изток”, район „Изгрев“, Столична 

община, ул. „Райко Алексиев“ № 19А. Съгласно предварително проучване, издадено от 

„Топлофикация София“ ЕАД, точката на присъединяване за сградата е съществуващия 

топлопровод минаващ зад бл.95 /североизточно/ с диаметър Ф76х140. Врязването към него ще 

се изпълни на 5м от съществуващо коляно ф76/140, след демонтаж на съществуващото 

отклонение Т-45Ф76/140хФ60/125. От точката на врязване трасето на топлопровода ще се 

разположи в изкоп на съществуващ топлопровод Ф60/125, захранва съседния бл.99. Веднага 

след отклонението за бл.99, диаметърът на новия топропровод ще се редуцира на Ф60/125. 

Веднага след влизането в сградата топлопроводът с диаметър Ф60х4 ще се разположи на 0,30м 

от тавана на сутерена до влизането в абонатната станция.   

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС 

– одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени 

зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков 

потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 

специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда 
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на специален закон. 

              Инвестиционното предложение е в обхвата на ОУП на гр. София. Изграждането на 

бъдещия обект ще бъде съобразено с изискванията на ЗУТ и всички други нормативни документи 

по устройство на територията.   

 

4. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, 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 обектите на културното наследство, 

очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по 

чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 

            Прилагаме схема с координати на гранични точки на топлопровода, захранващ УПИ II-

113, кв. 62, м. „Изток”, район „Изгрев“ - СО, гр. София, ул. „Райко Алексиев” №19А  

         

Таблица 1: Координатен регистър на точките в Координатна система БГС 2005г.: 

              

 

 

 

 

 

     Регулационният план е приложен на място. В района няма защитени местности и природни 

забележителности.  Инвестиционното предложение не засяга територии със статут на защитени 

земи по смисъла на  Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона 

за  биологичното разнообразие. 

 

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

предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено 

водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, 

необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови 

съоръжения. 

 

За временни дейности по време на строителството не е необходима допълнителна площ. Те ще 

се извършат в рамките на  отредената територия. Не се предвижда добив на строителни материали, 

добив на ел. енергия. Не се предвижда претоварване, съхранение или транспорт на опасни или 

вредни вещества.  

  

БГС 2005 

X Y 

1 4728514.3620 324596.4150 

2 4728547.4820 324629.0320 

3 4728529.4320 324646.8820 

4 4728496.4890 324613.7130 
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   По време на извършване на СМР, инвестиционното предложение не включва използване, 

съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които  могат да бъдат опасни за 

околната среда и здравето на хората.  

 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. 

         

 Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсители във въздуха при 

експлоатация на обекта. При строителството ще бъдат спазени всички изисквания за 

ограничаване на емисиите от прахообразни вещества при товарене, разтоварване, съхранение и 

транспорт на прахообразуващи материали, съгласно българското законодателство. По време на 

работа, ще бъдат ограничени строителните дейности при неблагоприятни атмосферни условия, 

свързани с наличие на вятър. Местата за товарене и разтоварване на открито ще се навлажняват. 

 

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

Строителните отпадъци, които ще се образуват във връзка с реализиране на инвестиционното 

предложение са от разрушаване на настилките по трасето на топлопровода. Разрушените настилки и 

площи ще бъдат възстановени, своевременно след СМР от Топлофикация София ЕАД, тъй като 

дружеството ще изпълня присъединяването на сградата в УПИ II-113, съгласно чл.134, ал.1 от ЗЕ във 

вр. С чл.32 от Наредба №Е-РД-04-1 от 12 март 2020г.  

Отпадъците, получени от обекта са неопасни. Материалите от разрушенията ще се извозят до депо, 

като земни маси могат да се влагат в обратни насипи върху площи, извън улични платна, където не се 

движат пътни превозни средства, например под зелени площи, тротоари. Няма да има специални 

отпадъци. 

 

8. 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. 

              Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсители върху земята или в 

повърхностните и подземни води при строителството и  при експлоатация на обекта. Не се очаква 

формиране на отпадъчни водни потоци. 

 

9. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните 

вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС. 

           Инвестиционното намерение не предвижда използване и/ или генериране на опасни вещества 

при строителството, нито при експлоатацията на обекта. Не се предвижда претоварване, 

съхранение или транспорт на опасни или вредни вещества.  Инвестиционното предложение не 

предвижда излъчване на вибрации, на светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания.  
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          Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсители върху земята или в повърхностните 

и подземни води при правилна експлоатация на обекта. 


