„АРГО 19” ООД - София
гр. София 1186, район Панчарево, ул. „Патриарх Герман“ № 140
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
за Инвестиционно предложение
„Изграждане на еднофамилни свободно стоящи жилищни сгради, прилежаща
инфраструктура и локално пречиствателно съоръжение“ в 16 на брой новообразувани
имота с обща площ 31 647 м2, в землището на с. Герман, район Панчарево, Столична
община
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище - „АРГО 19” ООД,
управител Атанас Георгиев Апостолов, ЕИК 204604352, седалище и адрес на
управление: гр. София п.к.1186, район Панчарево, ул. „Патриарх Герман” № 140;
2. Пълен пощенски адрес - гр. София 1186, район Панчарево, ул. „Патриарх Герман”
№140;
3. Телефон, факс и e-mail - 02 923 8325 (централа), моб. 0884 224 040, е-mail:
dimo.kocev@argogroup-exact.com, факс 02 980 6741;
4. Лице за контакти - пълномощник Димо Коцев моб. 0884 224 040 е-mail:
dimo.kocev@argogroup-exact.com.
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност,
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Настоящото инвестиционното намерение е за изграждане на 67 броя „Еднофамилни
жилищни сгради, прилежаща инфраструктура и ЛПСОВ (локално пречиствателно
съоръжение за пречистване на битови отпадъчни води)" находящо се в обединена местност
„Терасите“ в землището на с. Герман, район Панчарево. Разположено е в поземлените
имоти № 14831.6541.663, 14831.6541.662, 14831.6541.661, 14831.6541.665, 14831.6541.666,
14831.6541.667, 14831.6541.668, 14831.6541.669, 14831.6541.664, 14831.6541.655,
14831.6541.656, 14831.6541.657, 14831.6541.658, 14831.6541.659, 14831.6541.660,
14831.6506.4, собственост на „Арго 19“ ООД, съгласно приложените документи за
собственост. Имотите обект на инвестиционното намерение са 16 на брой с обща площ 31
657 кв. м в землището на с. Герман, район Панчарево, Столична община, с предназначение
на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване.
Имотите попадат в м. „Терасите“ и са разположени югоизточно от с. Герман в
кадастрални райони 6541 и 6506, които представляват са с променен статут от земеделска
земя на урбанизирана територия. Голяма част от съседните територии в м. Терасите се
състои от съществуващи вилни зони.
Съгласно Решение № ПО-10-06 от 27.06.2022 г. на ОД „Земеделие“ – София град,
влязло в сила от 14.07.2022 г. е променено предназначението на земеделските земи за
неземеделски нужди на 31 657 кв. м земеделска земя, Х категория, неполивна, собственост
на „АРГО 19“ ООД за изграждане на обект „Еднофамилни жилищни сгради в нови кв.2, 3,
4 и 5, комплексно жилищно застрояване в кв. 6 и 7, трафопост и ЛПСОВ“ в ПИ с

идентификатори 14831.6541.663, 14831.6541.662, 14831.6541.661, 14831.6541.665,
14831.6541.666, 14831.6541.667, 14831.6541.668, 14831.6541.669, 14831.6541.664,
14831.6541.655, 14831.6541.656, 14831.6541.657, 14831.6541.658, 14831.6541.659,
14831.6541.660, 14831.6506.4 по КККР на с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.
Съгласно предвижданията на Общият устройствен план (ОУП) на Столична община,
имотите попадат в устройствена зона Жв – вилна зона – със следните пределно допустими
параметри на застрояване:
- Максимална Плътност на застрояване (Пзастр.) – 20%
- Максимална Интензивност на застрояване (Кинт) – 0,6
- Минимална Озеленена площ (Позел.) – 60%
- Максимална кота било – 10,0 м
- Максимална кота корниз – 7,0 м, определени съгласно Приложението към чл. 3, ал.
2 от Закона за устройство и застрояване на Столична община и Решение № 67 на СОС/
14.02.2019 г.
Проектът на ПУП – ПРЗ е одобрен с Решение № 228 на СОС от 11.06.2020 г. като с
плана за регулация и застрояване са предвидени отделни урегулирани поземлени имоти
(УПИ) за индивидуални еднофамилни жилищни сгради. Новообразуваните УПИ имат
минимално лице и площ, съответстващи на изискванията за вилни зони. За ПУП – ПРЗ има
издадено Решение № СО – 15 - ЕО / 2019 г. на РИОСВ – София.
Инвестиционното предложение е ситуирано в 7 квартала, в съответствие с одобрен
ПУП-ПРЗ и съпътстващите към него план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, влязъл в сила ПУППРЗ, одобрен с Решение № 228 на СОС от 11.06.2020 г.
В квартали 2, 3, 4 и 5 еднофамилните жилищните сгради са разположени в
самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ). Застрояването ще бъде нискоетажно
с максимални кота корниз 7,00 м и кота било 10,00 м . В УПИ за квартали 2, 3, 4 и 5 са
разположение общо 13 бр. еднофамилните жилищните сгради.
В квартали 6 и 7 инвестиционното намерение предвижда комплексно нискоетажно
жилищно застрояване, с общо 54 бр. еднофамилни жилищни сгради, като част от тях ще
бъдат редови къщи и къщи-близнаци.
Инвестиционното предложение за жилищно застрояване предвижда изграждане на:
- Свободно стоящи еднофамилни жилищни сгради и къщи близнаци в кв. 2, 3, 4 и 5;
- Свободно стоящи еднофамилни жилищни сгради и къщи близнаци в кв. 6;
- Свободно стоящи, къщи- близнаци, редови къщи и обществено - обслужваща
сграда в кв. 7;
Инвестиционното предложение предвижда изграждането на общо около 67 бр.
жилищни сгради и една обществено-обслужваща сграда. Настоящото инвестиционно
предложение е предвидено за около 400 обитатели. Паркоместата за всички обекти ще
бъдат осигурени в границите на всеки УПИ в отделните квартали.
Всички сгради се предвиждат с максимална кота корниз 7 м, а застрояването е
съобразено с пределно допустимите норми за устройствена зона Жв, съгласно ЗУЗСО.
Всички сгради се предвиждат с максимална кота корниз 7м, а застрояването е
съобразено с пределно допустимите норми за устройствена зона Жв, съгласно ЗУЗСО.
Общо по план са предвидени да се изградят 67 еднофамилни къщи, ЛПСОВ, помпена
станция, напорен резервоар и два трафопоста.
Жилищно строителство - с инвестиционното предложение се предлага
изграждането на 67 броя жилищни сгради при спазване на максимално допустимите

параметри на застрояване. С одобрения ПУП-ПРЗ, пределно допустимите параметри на
застрояване допускат за територията реализиране на максимално ЗП – 6 331 кв. м и РЗП –
18 994 кв. м. Ще се прилагат стандартни методи на строителство – изкопи, изливане на
бетон, тухлена зидария и други.
За нормалното функциониране на територията и обезпечаването ѝ с комунални
услуги, с одобреният ПУП и улично регулационен план (ИПУР) е предвидено изграждането
на новопредвидена улична мрежа, с одобрени схеми по чл. 108 по ЗУТ за
електроснабдяване, водоснабдяване, транспортно-комуникационен достъп и вертикално
планиране на територията.
Инженерна инфраструктура - за обезпечаване на инженерната инфраструктура в
проектната територия, са обособени отделни имоти с отреждане за инженерна
инфраструктура (УПИ I, кв. 1 и УПИ IV, кв. 4), два трафопоста (ТП) в УПИ I, кв. 3 и УПИ
I, кв. 7, помпена станция, напорен резервоар с обем около 500 м3 и др., съгласно
предвижданията в схемите по чл. 108 от ЗУТ, които са съгласувани с експлоатационните
дружества.
Предвидено е изкопните работи за инженерната инфраструктура да са с дълбочина
до 1,5 м, ще се изпълняват изкопи за полагане на елементите на линейната инфраструктура
(тръби и проводи), изкопи за основите на сградите и подравняване на терена в УПИ.
Изкопите ще се извършват със земекопна техника и ръчно, не се предвижда използване на
взрив.
Улици и пътища - с плана за регулация е заложена и одобрена улична мрежа,
която в голяма степен следва трасетата на съществуващите полски пътища. Основният
достъп до вилна зона „Терасите“ е от съществуващ път, който се урегулира с ширина 10
м (широчина на уличното платно от 7 м и два тротоара с широчина 1,5 м) и се обвързва
с действащата регулация на с. Герман при ул. „Смреката“. Другата основна
новообразувана улица се предвижда от югозападната страна на проектната територия,
която осигурява достъп до имотите, разположени южно в проектната територия и е с
ширина 9 м (широчина на уличните платна от 6 м и два тротоара с широчина 1,5 м).
Предвидената в ПУП-ПРЗ улична мрежа дава възможност за продължаването ѝ в
съседните територии – вилни зони. За обезпечаване на транспортните подходи към
територията е разработен Подробен Транспортно-комуникационен план (ПТКП) и
Проект за организация на движението, съгласуван с постоянната комисия по транспорт,
организация и безопасност на движението при Столична община (ПКТОБД-СО) и отдел
„Пътна полиция“ при СДВР.
За обектите на инженерната инфраструктура са обособени отделни урегулирани
поземлени имоти (УПИ) с отреждане „за инженерна инфраструктура и ТП“ (УПИ I, кв.
1 и УПИ IV, кв. 4). Предвидени са два трафопоста в УПИ I, кв. 3 и УПИ I, кв. 7, ситуирани
от към улиците с транспортен достъп за 24 часово обслужване от експлоатиращото
дружество.
Електроснабдяване - предвижда се изграждането на нови кабелни линии 20 kV от
подстанция „Камбани“, извод „Калий” и кабел 20 kV от съществуваща ВЛ 20 kV „Бирен
завод” в участъка преди РОС 260 до Нов БКТП1 800kVA 20/0,4kV и Нов БКТП2 800kVA
20/0,4 kV. Кабелните линии ще бъдат полагани подземно.
ПУП-ПРЗ и план схемата по част „Електротехническа“ са съгласувани от „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД.
Двата трафопоста в УПИ I, кв. 3 и УПИ I, кв. 7 са ситуирани от към улиците с

транспортен достъп за 24 часово обслужване от експлоатиращото дружество.
Проектното трасе на новите кабелни линии 20 kV е предвидено да преминава в
урбанизирана територия.
Трасето на първия захранващ кабел започва от подстанция „Канбани” , която се
намира на околовръстното шосе. За излизане от подстанцията ще се използва съществуващ
колектор. След което новия захранващ кабел ще пресече околовръстното шосе в
съществуваща тръбна мрежа и ще продължи по южния тротоар в съществуваща тръбна
мрежа. Трасето на кабела при достигане на отбивката за с. Герман, ще завие по нея. Кабела
ще се положи в нова и съществуваща тръбна мрежа по регулационния план на с. Герман.
Кабела ще преминава първо по ул. „Патриарх Герман”, след което ще завие по ул.
„Смреката” до разклона на Помпената станция. След което от съществуващ
железорешетъчен стълб (ЖР стълб), през разединител - кабелен тип, за открит монтаж със
заземяване (РОМзК) ще бъде „свален” и втория захранващ кабел.
Трасето на двата кабела ще продължи по десния разклон на пътя, който води до
площадката на обекта. За този участък на пътя също има регулационни планове, които ще
се използват при изготвянето на проекта.
В голяма част от трасето кабела ще бъде изтеглен в съществуваща и нова тръбна
мрежа, като в участъци където се налага ща бъде положен свободно в изкоп. При пресичане
на Околовръстното шосе ще се използват съществуващи такива на подходяща дълбочина
съгласно инвестиционния проект. При сближаване или пресичане със съществуващи и
новопроектирани проводи и съоръжения ще бъдат спазени всички нормативни документи.
Всички метални тръби по трасето на кабела ще бъдат двустранно заземени с по един кол от
поцинкована профилна стомана 63 / 63 / 6 мм - 1,5 м. Предвидено е преходното
съпротивление на заземителите да не е по-голямо от 10 ома.
Общата дължината на кабелните трасета СрН. 20kV от уредба СрН. 20kV на
подстанция „Канбани, извод „Калий” и кабел 20kV от съществуваща ВЛ 20kV „Бирен
завод” в участъка преди РОС 260 до Нов БКТП1 800kVA 20/0,4kV и Нов БКТП2 800kVA
20/0,4 kV в УПИ I-9,28,29,56,59,381,382, 383, 384, 385, 386 ; кв. 6; с. Герман” е 7500 m.
Предвидено е изкопите да се изпълнят съгласно Наредба 3/ 09.06.2004 г. за
устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Преди започване на
изкопните работи, трасето ще бъде геодезично трасирано, маркирано с утвърдена
строителна линия. Поради възможното наличие на подземни комуникации (не отразени на
плана), изкопните работи ще бъдат извършени внимателно в присъствието на технически
лица посочени от Инвеститора. В участъците с нанесени съоръжения на ЧЕЗ или други
институции задължително ще се копае на ръка, при възможност в присъствието на
оторизиран представител на експлоатационното предприятие. При възникнали конфликти
със съоръжения на другите институции или с такива, които не са нанесени в кадастъра,
същите ще се решават на място, като се спазват стриктно изискванията на Наредбата за
техническите проводи и съоръжения.
Водоснабдяването на обекта ще се осъществи по нов водопровод за комплекса.
Предвидено е:
- да се изгради уличен водопровод с диаметър Ø315 мм ПЕВП по ул. „Смреката“
(О.Т. 162б – О.Т. 162 – О.Т. 163 – О.Т. 163а – О.Т. 182 – О.Т. 183 – О.Т. 184 – О.Т. 300), с
начало: връзка със съществуващ водопровод Ø160 мм ПЕВП при О.Т. 162а, по улицата в
югоизточна посока до О.Т. 300;
- да се изгради довеждащ уличен водопровод с диаметър Ø315 мм ПЕВП по улицата

(област София (столица), община Столична, с. Герман, район Панчарево, м. Смреката, вид
собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За
селскостопански, горски, ведомствен път), О.Т. 300 – О.Т. 301- О.Т. 302 – О.Т. 303, с начало
връзка от новоуказан водопровод с диаметър Ø315 мм ПЕВП по ул. „Смреката“ при О.Т.
300 по улицата в южна посока до помпена станция (ПС1а) УПИ I – за инженерна
инфраструктура, кв. 1;
- да се изгради ПС1а в УПИ I – за инженерна инфраструктура, кв. 1;
- да се изгради тласкател с диаметър Ø200 мм ПЕВП, по улицата (област София
(столица), община Столична, с. Герман, район Панчарево, вид собств. Общинска публична,
вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път) О.Т. 303 О.Т. 304 - О.Т. 305 - О.Т. 306 - О.Т. 307 - О.Т. 308 - О.Т. 309 - О.Т. 311 - О.Т. 312 - О.Т. 313
- О.Т. 314 - О.Т. 315 - О.Т. 316 - О.Т. 317 - О.Т. 318 - О.Т. 319 - О.Т. 320 - О.Т. 321 - О.Т.
322 - О.Т. 323 - О.Т. 324, с начало ПС1 в УПИ I – за инженерна инфраструктура, кв. 1, при
О.Т. 303, по улица в южна посока до напорен резервоар 2 (НР 2 ) в УПИ IV – за инженерна
инфраструктура, кв. 4;
- да се изгради уличен водопровод с диаметър Ø110 мм ПЕВП, по улица (О.Т. 324 О.Т. 323 - О.Т. 322 - О.Т. 321 - О.Т. 320 - О.Т. 319 - О.Т. 318 - О.Т. 317 - О.Т. 316 - О.Т. 315
- О.Т. 314 - О.Т. 313), начало: НП2 в УПИ IV – за инженерна инфраструктура, кв. 4, по
улицата в северна посока до сградно водопроводно отклонение на УПИ;
План-схемите по част ВиК са приети на технически съвет и са съгласувани от
„Софийска вода“ АД.
Водоснабдяването на всички УПИ съгласно настоящото инвестиционно намерение
ще се извършва гравитачно от НР2 чрез водопровод ф110-ПЕВП, както следва:
- средно денонощното водно количество за 400 жители
Q ср.ден = (400x310)/86400 = 1,43 л/сек (124 м3/ден)
- максимално денонощното водно количество
Q макс. ден = Qср.ден х KД = 1,43 х 1.25 = 1,79 л/сек
- максимално часовото водно количество
Q макс.час = Q макс.ден. х Kч = 1,79 х 1,40 = 2,51 л/сек
- технически загуби
Q техн.заг = 20% х Q ср.ден. = 20% х 1,43 = 0,29 л/сек
- противопожарно водно количество
Q ПП = 5,0 л/сек
- оразмерително водно количество
Q ор. = Q макс.час + Q техн.заг + Q ПП = 2,51+0,29+5 = 7,80 л/сек
Канализация - Съгласно предварителните изходни данни на „Софийска вода“ АД
през разглежданата територия или в близост до нея не преминава съществуваща
канализация, в която да се заустят отпадъчните битово-фекални води и дъждовните водни
количества.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда разделна канализационна
система като битовите отпадъчни води от всеки имот ще се отвеждат в ЛПСОВ и ще се
заустят в дерето преминаващо в близост до западната граница на комплекса. Предвижда се
ЛПСОВ с капацитет 400 ЕЖ с биологично стъпало и средно-денонощно количество на
пречистените отпадъчни води Q ср.д. = 60 м3/ден.
Дъждовна канализация:
Дъждовна канализация:

- Дъждовен клон 1 – западно дере - оразмерителни дъждовни водни количества
753,54 л/сек;
- Дъждовен клон 2 – източно дере - оразмерителни дъждовни водни количества
299,81 л/сек;
- Дъждовен клон 3 – северно дере - оразмерителни дъждовни водни количества
295,03 л/сек;
Отпадъчни води:
 Поток битово-фекални отпадъчни води – очаквано количество:
Средно-денонощно водно количество - Q ср.д. = 60 м3/ден - целогодишно;
Максимално часово водно количество - Q max.h = 2,58 л/сек (9,27 м3/ч)
Годишно количество - Q год. = 21 900 м3/год.;
Битовите отпадъчни води от всеки имот от инвестиционното намерение (УПИ) ще се
отвеждат в ЛПСОВ и ще се заустват в дерето преминаващо в близост до западната граница
на комплекса. Предвидената ЛПСОВ е с биологично стъпало и е с капацитет:
- 400 ЕЖ;
- средно-денонощно количество на пречистените отпадъчни води Q ср.д. = 60 м3/ден;
- максимално часово водно количество, Q max.h = 9,27 м3/ч;
 Поток дъждовни води – очакваното водно количество е определено по данни от
„Метеорологична станция София“ на НИМХ - Количество на валежите годишна норма
589 л/м2.
Очакваното количество дъждовен поток формиран на територията на обекта е
589 л/м2 х 31 647 м2 = 18 419 м3/год;
Дъждовна канализация – В зависимост от типа площ дъждовните води се отвеждат
по три начина:
- отводняването на покривите, терасите на сградите и плочниците около
сградите е осигурено чрез улуци и водостоци до вливането им в дъждовния колектор, който
зауства във водния обект – в едно от трите дерета в зависимост от местоположението на
сградата. С цел проверка и почистване са предвидени ревизионни шахти с утаители, които
ще задържат твърдите частици смити от покривите и площадките;
- отвеждането на дъждовните води, които попадат върху тревните и зелените
площи на обекта са решени повърхностно – попиват в терена - Минимална Озеленена площ
(Позел.) – 60% от площта на обекта;
- падналото водно количество дъжд върху пътната настилка ще постъпва в
система от дъждоприемни шахти, които ще се разположат върху уличното платно и по
кръстовищата. Предвижда се дъждоприемните шахти да се изградят с утаители за
задържане на твърдите частици, които се носят от дъждовния поток (пръст, листна маса и
др.), след шахтите дъждовните води посредством система от тръби се отвеждат до
заустващия колектор.
Предлаганата ЛПСОВ за битово-фекални отпадъчни води е с капацитет 400 ЕЖ. Тя
е предназначена за пречистване на битови отпадъчни води от различни източници като
къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места, които не са свързани
към местната канализационна система. Основните източници на отпадъчните води могат да
бъдат всички санитарни съоръжения – тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и др.
Предлаганата ЛПСОВ е вкопано стоманобетоново съоръжение, с прилежащото
машинно-технологично оборудване:
 Входна камера – в тази камера ще е разположена фина самопочистваща решетка

за предпазване на последващите процеси от едри отпадъци;
 Първичен утаител – за отделяне на по-едрите неразтворени вещества от
отпадъчната вода по гравитачен път;
 Изравнител – за изравняване на неравномерността на отпадъчната вода към
биологичното стъпало;
 Биофилтър – биологичното пречистване се предвижда да се извършва чрез
реактор с потопена фиксирана биомаса с пълнежен материал със специфична повърхност.
За да протичат нормално процесите в съоръжението е необходимо да се подава въздух.
Предвижда се тази дейност да се осъществява чрез мембранни аератори.
 Вторичен утаител – за отделяне на образувалата се излишна утайка. На изхода
е предвидено да бъдат монтирани ламели, които допълнително да увеличават ефекта на
пречистване.
 Обеззаразяване – на изход ПСОВ се предвижда обеззаразяване на пречистените
отпадъчни води, което съгласно Българското законодателство се извършва само по
предписание на РЗИ в случай на епидемиологична обстановка.
 Силоз за съхранение на утайките – за съхранение на първичната и излишната
утайка. Предвижда се периодичното им извозване със специализиран камион.
 Филтър за миризми – обезмирисителна инсталация, предназначена за
отстраняване на миризми и аерозоли, създадени въз основа на работата на пречиствателни
станции за отпадъчна вода.
 Обслужващо помещение – помещение, в което ще бъде разположено част от
машинно-технологичното оборудване.
Експлоатация и поддръжка на ЛПСОВ - Фирмата изпълнител на ЛПСОВ ще
осъществява контрол по експлоатацията, поддръжката и управлението на
пречиствателното съоръжение. Управлението ще включва всички дейности, които имат
отношение към постигането на параметрите на изход от станцията, определени в
разрешителното за заустване.
Експлоатацията включва всички дейности, които осигуряват нормално протичане
на всички микробиологични, хидравлични, механични и термо-динамични процеси,
включително:
- ежедневен мониторинг и настройка на процесите;
- изваждането и извозването на утайката образувана в процеса на биологично
пречистване;
- доставка на реагенти;
- пробовземане и анализи;
Поддръжката на ЛПСОВ, включва всички дейности, които имат отношение за
осигуряване на нормална работа на съоръженията за осигуряване на нормалното им
експлоатационно състояние.
Избраната технология на пречистване е с голяма сигурност, буферност и гъвкавост.
Пречиствателното съоръжение има възможност да постигне следните показатели:
БПК 5 ≤ 25 мг/л
ХПК ≤ 125 мг/л.
НВ ≤ 35 мг/л.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение няма връзка с други одобрени или съществуващи
инвестиционни предложения. Голяма част от съседните територии в м. Терасите се състои
от съществуващи вилни зони. Съгласно Общия устройствен план (ОУП) на Столична
община имотите попадат в устройствена зона Жв – вилна зона.
Към настоящият момент за имотите, предмет на инвестиционното предложение:
1. Има издадено Решение № СО-15-ЕО / 2019 г. на РИОСВ – София за преценяване
на необходимостта от извършване на екологична оценка на проекта на ПУП – ПРЗ;
2. Проектът (ПУП – ПРЗ) е одобрен с Решение № 228 на СОС от 11.06.2020 г.;
3. Издадени са 17бр. Визи за проучване и проектиране от район Панчарево от
05.01.2021 г.;
4. Съгласно Решение № ПО-10-06 от 27.06.2022 г. на ОД „Земеделие“ – София град,
влязло в сила от 14.07.2022 г. е променено предназначението на земеделските земи за
неземеделски нужди на 31 657 кв. м земеделска земя, Х категория, неполивна, собственост
на „АРГО 19“ ООД за изграждане на обект „Еднофамилни жилищни сгради в нови кв.2, 3,
4 и 5, комплексно жилищно застрояване в кв. 6 и 7, трафопост и ЛПСОВ“ в ПИ с
идентификатори 14831.6541.663, 14831.6541.662, 14831.6541.661, 14831.6541.665,
14831.6541.666, 14831.6541.667, 14831.6541.668, 14831.6541.669, 14831.6541.664,
14831.6541.655, 14831.6541.656, 14831.6541.657, 14831.6541.658, 14831.6541.659,
14831.6541.660, 14831.6506.4 по КККР на с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.
5. План-схемите по част ВиК са приети на технически съвет и са съгласувани от
„Софийска вода“ АД;
6. Съгласно предварителните изходни данни на „Софийска вода“ АД за
разглежданата територия - в близост до нея не преминава съществуваща канализация;
7. План-схемата по част „Електротехническа“ от Проекта за ПУП е съгласувана от
“ЧЕЗ Разпределение България” АД;
8. Проектът за организация на движението е съгласуван с Постоянната комисия по
транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община (ПКТОБД –
СО) и Отдел „Пътна полиция” при СДВР;
в) използване на природни ресурси по време на строителството и
експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
По време на строителството не се предвижда директно използване на природни
ресурси. За изграждането на предвидените сгради ще бъдат доставяни готви строителни
материали, строителни конструкции, бетонни смеси и др. Материалите ще бъдат доставяни
от фирмата изпълнител в предвидените в Инвестиционния проект количества.
Основен природен ресурс, който ще се използва при строителството и
експлоатацията на сградите е водата. По време на строителните работи ще са необходими
малки количества вода за нуждите на строителните работници, оросяване на изкопните
работи и трасетата и други нужди. Водоснабдяването на обекта по време на строителството
и експлоатацията ще се осъществи от отклонение от съществуващ водопровод Ø160-ПЕВП
в близост до о.т.162а. по ул. "Хан Крум" („Смреката“), захранван от ПСПВ „Панчарево“.
Земята (получена при изкопните работи), като природен ресурс ще се използва за
подравняване в границите на имотите. По време на строителството, иззетия хумусен слой
ще се депонира в границите на имотите и в последствие ще се използва за моделиране на
терена по проект за вертикална планировка и озеленяване.
Инвестиционното предложение не предвижда по време на изграждането и
експлоатацията на обектите да бъдат използвани, съхранявани, транспортирани и/или

произвеждани материали, опасни за околната среда, както и използване на невъзстановими
или в недостатъчно количество природни ресурси.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и
отпадъчни води;
Отпадъци по време на строителството:
Код 17 05 04- Земни маси от изкопни дейности;
Очаква се при подготовката на строителните площадки и строителството на сградите
да се получат количества земни маси - почва и чакъли.
Изкопаните земни маси ще се използват за подравняване на площадката в границите
на УПИ.
Иззетия хумусен слой ще се депонира в границите на имотите и в последствие ще се
използва за моделиране на терена по проект за вертикална планировка и озеленяване, в
съответствие с Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
Код 17 01 01 – бетон
Код 17 01 02 – тухли
Код 17 01 03 – плочки, фаянсови и керамични изделия
Код 17 02 01 – дървен материал
Код 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство
Код 20 03 01 - смесени битови отпадъци, неопасни
Гореописаните очаквани видове отпадъци са с временен характер и ще бъдат
генерирани поетапно при изграждането на отделните подобекти, не са опасни и ще се
събират и извозват по маршрути и на места определени от общинските власти. Те ще бъдат
в минимални количества, като точните обеми не могат да бъдат посочени, тъй като те
зависят от качеството на изпълнението на строителните работи.
Всички отпадъци от строителството ще се събират разделно в специализирани
контейнери и ще се предават за последващо третиране/оползотворяване въз основа на
сключен договор. При реализация на инвестиционното предложение ще се спазват всички
нормативни изисквания за управление на строителните отпадъци и Наредбата за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
(Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г.).
По време на строителството не се очаква да се формира поток от отпадъчни води, за
нуждите на работещите на обекта ще бъдат осигурени химически тоалетни по договор със
специализирана фирма.
Отпадъци по време на експлоатацията на обекта:
При експлоатацията на обекта от домакинствата на обитателите му ще се образуват
неопасни смесени битови отпадъци:
Код 20 03 01 - смесени битови отпадъци, неопасни
Код 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки.
Код 15 01 02 - пластмасови опаковки, неопасни;
Хартиените, картонените и пластмасовите опаковки са с неопасни свойства. На
обекта ще се работи основно със стоки със сертификат. Опаковъчните материали от
продуктите и уредите ще се събират разделно и ще се предават на вторични суровини, които
ще се събират и извозват от лицензирани фирми съгласно сключен договор.
Количеството на смесените битови отпадъци се очаква да бъде около 200 т/год.
(около 400 жители, средно по 500 кг отпадъци на година). Отпадъците ще се събират в

контейнери и ще се извозват и събират организирано в съответствие със общинската схема
за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на район Панчарево.
При експлоатацията на обекта ще се генерират единствено битово-фекални
отпадъчни води, които ще се отвеждат в ЛПСОВ.
Поток битово-фекални отпадъчни води – очаквано количество:
Средно-денонощно водно количество - Q ср.д. = 60 м3/ден - целогодишно;
Годишно количество - Q год. = 21 900 м3/год.;
Очакваното количество на утайките от пречистването на отпадъчните води е:
- по код 19 08 01 отпадъци от решетки и сита – 3,20 m3/ год.; 0,01 m3/ ден;
- по код 19 08 05 утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места - 51,10
3
m / год.; 0,14 m3/ ден.
Утайките ще се събират и извозват по договор с оператор притежаващ разрешение
за извършване на дейностите по третиране на отпадъци със съответните кодове, издаден по
реда на Закона за управление на отпадъците.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
По време на строителството на сградите в имотите е възможен известен
дискомфорт за околната среда, изразяващ се в повишени нива на шум и прахови емисии от
строителната механизация. Тези въздействия ще са временни (само при изпълнението на
конкретни дейности) и локални (в границите на строителната площадка).
По време на експлоатацията на обекта не се очаква значително замърсяване,
вредно въздействие и дискомфорт на околната среда. Предвижда се да бъде изградена
екологосъобразна инфраструктура щадяща околната среда и минимум 60% от терена е
предвиден за зелени площи.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение;
При строителството и експлоатацията на жилищния комплекс няма да се използват
вещества и смеси, които могат да доведат до възникване на големи аварии и/или бедствия.
Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве. По време на
експлоатацията условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16
декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика,
обн. ДВ. бр.102 от 2009 г. с изм. и доп. За предотвратяване на аварии и бедствия по време
на изграждането на обекта ще бъде изготвен авариен план, с който ще бъдат запознати
работещите в обекта. Ще бъдат изготвени инструкции за безопасна работа и оценка на риска
по работни места.
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните
разпоредби на Закона за здравето;
Не съществуват рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие
върху факторите на жизнената среда по време на строителството и по време на
експлоатацията на обекта. Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно
въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните
разпоредби на Закона за здравето поради естеството на инвестиционното предложение не
се очакват.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с пряко или косвено
въздействие върху води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за
къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични,
лечебни или за хигиенни нужди.
не се очакват наднормени нива на шум и вибрации в жилищни и обществени сгради
и урбанизирани територии в близост до разглежданата територия.
При реализацията на дейностите не се генерират йонизиращи и нейонизиращи
лъчения, както и отделяне на химични и биологични замърсители в околната среда.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за
временни дейности по време на строителството
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 67 броя еднофамилни
свободно стоящи жилищни сгради и локално пречиствателно съоръжение в 16 на брой
новообразувани имота с обща площ 31 657 м 2, в землището на с. Герман, район Панчарево,
Столична община. Строителството ще се осъществява изцяло в границите на посочените
имоти, без да се засягат съседни терени, в т.ч. и за временни дейности по време на
строителството. На фигура № 1 е представено местоположението на площадката
Фигура № 1: Местоположението на площадката

Основният достъп до вилна зона „Терасите“ е от съществуващ път, който се
урегулира с ширина 10 м (широчина на уличното платно от 7 м и два тротоара с широчина
1,5 м) и се обвързва с действащата регулация на с. Герман при ул. „Смраката“. Другата
основна новообразувана улица се предвижда от югозападната страна на проектната
територия, която осигурява достъп до имотите, разположени южно в проектната територия
и е с ширина 9 м (широчина на уличните платна от 6 м и два тротоара с широчина 1,5 м).
Предвидената в ПУП-ПРЗ улична мрежа дава възможност за продължаването ѝ в съседните
територии – вилни зони.
За обектите на инженерната инфраструктура са обособени отделни урегулирани
поземлени имоти (УПИ) с отреждане „за инженерна инфраструктура и ТП“ (УПИ I, кв.
1 и УПИ IV, кв. 4). Предвидени са два трафопоста в УПИ I, кв. 3 и УПИ I, кв. 7, ситуирани

от към улиците с транспортен достъп за 24 часово обслужване от експлоатиращото
дружество.
За електроснабдяването на обекта се предвижда изграждането на нови кабелни
линии 20 kV от подстанция „Камбани“, извод „Калий” и кабел 20 kV от съществуваща ВЛ
20 kV „Бирен завод” в участъка преди РОС 260 до Нов БКТП1 800kVA 20/0,4kV и Нов
БКТП2 800kVA 20/0,4 kV. Кабелните линии ще бъдат полагани подземно. Предвидени са
два трафопоста в УПИ I, кв. 3 и УПИ I, кв. 7, ситуирани от към улиците с транспортен
достъп за 24 часово обслужване от експлоатиращото дружество. Общата дължината на
кабелните трасета е 7 500 m. ПУП-ПРЗ и план схемата по част „Електротехническа“ са
съгласувани от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Водоснабдяването на обекта ще се осъществи по нов водопровод за комплекса,
предвидено е да се изгради връзка с водопровод с диаметър Ø315 мм ПЕВП преминаващ
по ул. „Смреката“, захранван от ПСПВ „Панчарево“, като началото на водопровода ще бъде
връзката със съществуващ водопровод Ø160 мм ПЕВП при О.Т. 162а, по улицата в
югоизточна посока до О.Т. 300;
Предвидено е изграждане на помпена станция и напорен резервоар с обем около
3
500 м в УПИ I „ за инженерна инфраструктура“, кв. 1 и УПИ IV „за инженерна
инфраструктура“, кв. 4. План-схемите по част ВиК са приети на технически съвет и са
съгласувани от „Софийска вода“ АД.
При изграждането на водопровода ще бъдат засегнати следните поземлени имоти:
- 14831.6506.5371- общинска частна собственост, НТП Друг вид земеделска земя;
- 14831.6506.5353 – собственост на инвеститора, НТП Друг вид земеделска земя;
- 14831.6541.103 - общинска публична собственост, НТП За селскостопански,
горски, ведомствен път;
- 14831.6506.5 - собственост на инвеститора, НТП За второстепенна улица
(предвидено е имота да се дари на общината);
- 14831.6506.7 - собственост на инвеститора, НТП За второстепенна улица
(предвидено е имота да се дари на общината);
- 14831.6507.5168 - общинска частна собственост, НТП Друг вид земеделска земя;
Битовите отпадъчни води от всеки имот от инвестиционното намерение се
предвижда да се отвеждат в ЛПСОВ и да се заустят в дерето преминаващо в близост до
западната граница на комплекса – ПИ с идентификатор 14831.6507.5182 частна общинска
собственост с начин на трайно ползване - Дере.
Заустващият колектор ще пресича един съседен
ПИ, 14831.6507.5571 –
собственост на инвеститора земеделска за друг вид застрояване и три поземлени имота,
попадащи в улична регулация:
- 14831.6507.5572 – собственост на инвеститора, НТП За второстепенна улица
(предвидено е имота да се дари на общината);
- 14831.6541.101 - общинска публична собственост, НТП За селскостопански,
горски, ведомствен път;
- 14831.6541.674 - собственост на инвеститора, НТП За второстепенна улица
(предвидено е имота да се дари на общината);
Дъждовна канализация:
- Дъждовен клон 1 – западно дере;
- Дъждовен клон 2 – източно дере;
- Дъждовен клон 3 – северно дере;

При изграждането на дъждовната канализация ще бъдат засегнати следните
поземлени имоти:
- 14831.6541.23 - стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория
6, НТП Друг вид земеделска земя;
- 14831.6507.5183 - общинска частна собственост, НТП За друг вид застрояване;
- 14831.6541.49 - общинска частна собственост, НТП Дере – предвидено е да се
извърши промяна на собствеността в общинска публична;
- 14831.6540.104 - общинска частна собственост, вид територия Земеделска,
категория 5, НТП Дере – предвидено е да се извърши промяна на собствеността в общинска
публична;
В таблица № 1 са представени координатите на точката на заустване на
пречистените отпадъчни води и координатите на точките на отвеждане на дъждовните води.
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Таблица № 1: Координатен регистър на точката на заустване и точките на
отвеждане на дъждовните води
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3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет,
включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от
приложение № 3 към ЗООС
Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане 67 броя еднофамилни
жилищни сгради, със съпътстваща инфраструктура и Локално пречиствателно съоръжение
за отпадъчни води (ЛПСОВ), ситуирани в 16 поземлени имота в землището на с. Герман,
район Панчарево, Столична община, с обща площ 31 657 м2, с трайно предназначение на
територията: и начин на трайно ползване: ниско застрояване.
Съгласно Решение № ПО-10-06 от 27.06.2022 г. на ОД „Земеделие“ – София град,
влязло в сила от 14.07.2022 г. е променено предназначението на земеделските земи за
неземеделски нужди на 31 657 кв. м земеделска земя, Х категория, неполивна, собственост
на „АРГО 19“ ООД за изграждане на обект „Еднофамилни жилищни сгради в нови кв.2, 3,
4 и 5, комплексно жилищно застрояване в кв. 6 и 7, трафопост и ЛПСОВ“ в ПИ с
идентификатори 14831.6541.663, 14831.6541.662, 14831.6541.661, 14831.6541.665,
14831.6541.666, 14831.6541.667, 14831.6541.668, 14831.6541.669, 14831.6541.664,
14831.6541.655, 14831.6541.656, 14831.6541.657, 14831.6541.658, 14831.6541.659,
14831.6541.660, 14831.6506.4 по КККР на с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.
Съгласно предвижданията на Общият устройствен план (ОУП) на Столична община,
имотите попадат в устройствена зона Жв – вилна зона – със следните пределно допустими
параметри на застрояване:
- Максимална Плътност на застрояване (Пзастр.) – 20%
- Максимална Интензивност на застрояване (Кинт) – 0,6
- Минимална Озеленена площ (Позел.) – 60%
- Максимална кота корниз – 7,0 м, определени съгласно Приложението към чл. 3, ал.
2 от Закона за устройство и застрояване на Столична община и Решение № 67 на СОС/
14.02.2019 г.
Изкопни работи - по време на строителството ще бъдат изпълнени изкопи за
фундаменти на бъдещите сгради и съоръжения. Предвижданата дълбочина на фундиране е
минимум 0,80 м под кота прилежащ терен и допълнителен изкоп за достигане на проектна
кота фундиране в долния почвен слой.
Земята (получена при изкопните работи), като природен ресурс ще се използва за
подравняване в границите на имотите. По време на строителството, иззетия хумусен слой
ще се депонира в границите на имотите и в последствие ще се използва за моделиране на
терена по проект за вертикална планировка и озеленяване.
За реализация на инвестиционното намерение не се предвижда използване на
взривни работи.

Основно строителство – Общо по план са предвидени да се изградят 67
еднофамилни къщи, ЛПСОВ, две помпени станции, напорен резервоар и два трафопоста.
При спазване на допустимите параметри на застрояване с инвестиционното
предложение се предлага изграждане на жилищни сгради. С одобрения ПУП-ПРЗ, пределно
допустимите параметри на застрояване допускат за територията реализиране на
максимално ЗП – 6 331 кв. м и РЗП – 18 994 кв. м.
Подхода към комплекса е предвиден чрез улична мрежа, която следва трасетата на
съществуващите полски пътища. Основният достъп до вилна зона „Терасите“ е от
съществуващ път, който се обвързва с действащата регулация на с. Герман при ул.
„Смраката“.
Електроснабдяване - предвидени са два трафопоста в УПИ I, кв. 3 и УПИ I, кв. 7,
ситуирани от към улиците с транспортен достъп за 24 часово обслужване от
експлоатиращото дружество.
Водоснабдяването на обекта ще се осъществи по нов водопровод за комплекса,
предвидено е да се изгради връзка с водопровод с диаметър Ø315 мм ПЕВП преминаващ
по ул. „Смреката“, захранван от ПСПВ „Панчарево“, като началото на водопровода ще бъде
връзката със съществуващ водопровод Ø160 мм ПЕВП при О.Т. 162а, по улицата в
югоизточна посока до О.Т. 300;
Канализация - предвидена е разделна канализационна система като битовите
отпадъчни води от всеки имот от инвестиционното намерение ще се отвеждат в ЛПСОВ и
ще се заустят в дерето преминаващо в близост до западната граница на комплекса, а
дъждовните води ще се отвеждат отделно чрез три дъждовни клона в близките дерета,
както е посочено по-горе в т. 2.
Изграждането на бъдещите обекти ще бъде съобразено с изискванията на Закона за
устройство на територията и всички други действащи закони и подзаконови актове.
Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на
обекта.
Инвестиционното предложение не предвижда по време на изграждането и
експлоатацията на обектите да бъдат използвани, съхранявани, транспортирани и/или
произвеждани материали, опасни за околната среда.
Не се предвижда на обекта да са налични опасни вещества по приложение № 3 от
ЗООС, които да водят до риск от аварии и риск за живота и здравето на хората.
Строителството на еднофамилните жилищни сгради и техническата инфраструктура
ще бъде осъществено съгласно съществуващите нормативи и изисквания за такъв тип
обекти.
Строителните дейности, монтаж на съоръжения, ще бъдат максимално съобразени с
околната среда и щадящи природните й компоненти. Ще се използват материали със
съответни сертификати, гарантиращи качество на изпълнението. Цялото строителство – на
сградния фонд и техническата инфраструктура ще бъде осъществено съгласно
съществуващите нормативи и изисквания за такъв тип строителство. При изграждането на
жилищния комплекс ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Ще се извършва
строителен надзор и инвеститорски контрол за реализацията на отделните части на проекта,
с оглед спазването на приетите норми за такъв тип обекти.
Инвестиционното предложение, е съобразено със съществуващите нормативи и
спазване изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на

територията и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове на
МРРБ. Параметрите на застрояване са в рамките на допустимите за устройствена зона „Жв"
съгласно ЗУЗСО.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
За прилежащата територия на инвестиционното намерение има разработен подробен
транспортно-комуникационен план (ПТКП) с напречни профили на улиците и проект за
организация на движението, съгласуван с Постоянната комисия по транспорт, организация
и безопасност на движението при Столична община (ПКТОБД - СО) и Отдел „Пътна
полиция" при СДВР, които са одобрени и влезли в сила с ПУП-ПРЗ за територията съгласно
Решение №228 на СОС от 11.06.2020г.
Транспортният достъп до вилна зона „Терасите“ ще се осъществява от съществуващ
път, който се урегулира с ширина 10 м (широчина на уличното платно от 7 м и два тротоара
с широчина 1,5 м) и се обвързва с действащата регулация на с. Герман при ул. „Смраката“
(улица о.т.300-о.т.3 до – о.т.322-о.т.323).
Другата основна новообразувана улица се предвижда от югозападната страна на
проектната територия, която осигурява достъп до имотите, разположени южно в проектната
територия и е с ширина 9 м (широчина на уличните платна от 6 м и два тротоара с широчина
1,5 м). Предвидената в ПУП-ПРЗ улична мрежа дава възможност за продължаването ѝ в
съседните територии – вилни зони (улица о.т.319-о.т.326-о.т.333-о.т.334-о.т.335-о.т.336о.т.337).
Изграждане на вътрешни за комплекса улици;
- вътрешна улица о.т.312-о.т.335-о.т.334;
- вътрешна улица о.т.334-о.т.313-о.т.312
- вътрешна улица о.т.313-о.т.331-о.т.332- о.т.333;
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване
Строителството е предвидено да започне след получаване на всички необходими
документи от инстанции и съгласувателни дружества за получаване на разрешение за
строеж като точна дата не може да се посочи, поради необходимостта от провеждане на
изискващите се процедури по Закона за околната среда, Закона за водите и Закона за
устройство на територията, разрешаващи строителството.
Продължителността на строителния процес и съответно срока за въвеждане в
експлоатация ще се определят с работното проектиране.
6. Предлагани методи за строителство
При реализацията на инвестиционното предложение, ще се ползват традиционни
методи за строителство, включващи направа на изкопи и насипи, кофражни и бетонови
работи.
Конструкцията на сградите ще е монолитна с носещ стоманобетонов скелет,
състояща се от фундаменти, колони, пояси, греди, плочи с прилежащите й изолационни
пластове.
Строителството на сградния фонд и техническата инфраструктура на жилищния
комплекс, ще бъде осъществено съгласно съществуващите нормативи и изисквания за такъв
тип обекти. Строителните дейности, монтаж на съоръжения, ще бъдат максимално
съобразени с околната среда и щадящи природните ѝ компоненти. Ще се използват
материали със съответни сертификати, гарантиращи качество на изпълнението. Всички

материали, които ще се използват по време на строителството ще са сертифицирани
съгласно националното законодателството.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Територията на местност „Терасите“, с. Герман, предмет на инвестиционното
предложение е незастроена. По искане на собствениците на имотите („Агро-19“ ООД), за
изработване на ПУП-ПРЗ е издадена Заповед № РД-09-50-847/ 16.06.2012 г. за допускане
на градоустройствена процедура, с цел създаване на УПИ за жилищно застрояване.
За ПУП-ПРЗ има издадено Решение № СО – 15 - ЕО / 2019 г. на РИОСВ – София.
Проектът (ПУП-ПРЗ) е одобрен с Решение № 228 на СОС от 11.06.2020 г.
Издадени са Визи за проучване и проектиране от район Панчарево (от 05.01.2021 г.)
за инвестиционно предложение за изграждане на „еднофамилни жилищни сгради” - с кота
корниз до 7,0 м. и плътност на застрояване до 20 %.
Необходимостта от подготовката и реализацията на инвестиционното
предложение е свързана с намерението на инвеститора за реализация на проект за
изграждане на 67 еднофамилни къщи, ЛПСОВ, помпена станция, напорен резервоар
и два трафопоста и довеждаща инженерна инфраструктура – (електропровод,
водопровод и дъждовна канализация).
Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за диверсификация на
икономическите дейности, създаване на нови работни места в населеното място,
подобряване инфраструктурата в района и създаване на възможност за постоянно и
временно обитаване на около 400 души в природна среда.
Реализацията на инвестиционният проект представлява по-добрата алтернатива от
гледна точка на социално-икономическите условия за развитие на района.
Реализацията на инвестиционното предложение ще има положително въздействие в
няколко аспекта:
Социален:
- изграждане еднофамилни жилищни сгради за постоянно живеене в р-н Панчарево,
Столична община.
- създаване на работни места - временни по време на строителството и постоянни по
време на експлоатация, свързана с поддръжката на имотите;
- изграждане на техническа инфраструктура - площадков водопровод, канал,
електропровод,, улична и алейна мрежа и др.
- благоустройство на значителна по площ територия, богато озеленяване съгласно
част Благоустройство и озеленяване на работните проекти;
Икономически:
- значителни капиталовложения за проектиране, строителство и благоустройство;
- изграждане на техническа инфраструктура;
- създаване на предпоставки за развитие и на съседни територии;
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното
предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните
характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната
екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна
защита, и отстоянията до тях
В Приложение са представени:

- скици на поземлените имоти с идентификатори 14831.6541.657, 14831.6541.658,
14831.6541.659, 14831.6541.660, 14831.6541.661, 14831.6541.662, 14831.6541.663,
14831.6541.664, 14831.6541.665, 14831.6541.666, 14831.6541.667, 14831.6541.668,
14831.6541.669, 14831.6506.4, 14831.6541.655, 14831.6541.656 в землището на с. Герман,
район Панчарево, Столична община;
- Ситуация жилищен комплекс;
- Ситуация ВиК с посочени точка на заустване на пречистени битови отпадъчни води
и точки на отвеждане на дъждовни води;
- Ситуация Електро;
- Аерофото изображение.
Обхватът на ИП не засяга обекти от Националната екологична мрежа (HEM), а
именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и
защитени зони от мрежата „Натура 2000", определени съгласно ЗБР. Най-близко
разположената защитена зона е BG0000165 „Лозенска планина" за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с
Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
Голяма част от съседните територии в м. Терасите се състои от съществуващи вилни
зони. Съгласно Общия устройствен план (ОУП) на Столична община имотите попадат в
устройствена зона Жв – вилна зона.
Обектите, подлежащи на здравна защита - жилищните сгради, лечебните заведения,
училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти,
обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове,
ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни,
плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове,
аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни стоковите борси и тържищата
за храни – са разположени на голямо разстояние от терена предвиден за реализация на ИП.
В таблица № 2 са представени данни за идентификаторите на имотите предмет на
инвестиционното предложение и площта им.
Таблица № 2 Данни за имотите
брой Квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5

Идентификатор
поземлен имот
14831.6541.657
14831.6541.658
14831.6541.659
14831.6541.660
14831.6541.661
14831.6541.662
14831.6541.663
14831.6541.664
14831.6541.665
14831.6541.666
14831.6541.667
14831.6541.668
14831.6541.669

УПИ
УПИ I-25
УПИ II-36
УПИ III-36
УПИ IV-36
УПИ V-36
УПИ I-41,42,43
УПИ II-41,42,43
УПИ III-42,43
УПИ I-51
УПИ II-51
УПИ III-46,51
УПИ IV-46
УПИ V-46,51

Площ /м2/
604
621
618
618
639
647
605
615
601
711
657
600
615

14

6

14831.6506.4

УПИ I-9,28,29,56,59,381,382,383,384,385,386 9862

15
16

7
7

14831.6541.655
14831.6541.656

УПИ I-20,21,22,26
УПИ II-26

12663
981
Обща площ: 31 657 м2

На фигура № 2 са представени границите на инвестиционното предложение и
местоположението на най-близко разположените обекти.
Фигура № 2 граници на инвестиционното предложение

В таблица № 3 е представен координатен регистър на характерните точки от
границите на имотите, предмет на инвестиционното предложение.
Таблица № 3 Координатен регистър на характерни точки
Точка №

1
2
3
4
5
6
7
8

Координати БГС 2005
Х
4721655.298
4721592.666
4721519.297
4721497.823
4721426.833
4721398.201
4721387.882
4721359.846

У
329657.696
329572.397
329608.187
329646.362
329786.360
329792.922
329804.758
329838.162

Координати ETRS 89
N
42° 36ʹ 41.436ʺ
42° 36ʹ 39.339ʺ
42° 36ʹ 36.991ʺ
42° 36ʹ 36.325ʺ
42° 36ʹ 34.137ʺ
42° 36' 33.214"
42° 36' 32.889"
42° 36' 32.007"

E
23° 25ʹ 25.120ʺ
23° 25ʹ 21.446ʺ
23° 25ʹ 23.095ʺ
23° 25ʹ 24.792ʺ
23° 25ʹ 31.009ʺ
23° 25' 31.328"
23° 25' 31.858"
23° 25' 33.354"

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4721356.870
4721398.402
4721404.342
4721421.819
4721455.551
4721461.132
4721534.383
4721533.011
4721577.346
4721588.531
4721590.022

329860.003
329863.208
329885.914
329896.293
329864.142
329841.119
329788.686
329774.698
329746.917
329772.864
329734.689

42° 36' 31.928"
42° 36' 33.276"
42° 36' 33.487"
42° 36' 34.061"
42° 36' 35.129"
42° 36' 35.291"
42° 36' 37.623"
42° 36' 37.567"
42° 36' 38.982"
42° 36' 39.365"
42° 36' 39.383"

23° 25' 34.315"
23° 25' 34.411"
23° 25' 35.400"
23° 25' 35.837"
23° 25' 34.390"
23° 25' 33.374"
23° 25' 30.996"
23° 25' 30.383"
23° 25' 29.117"
23° 25' 30.243"
23° 25' 28.567"

На фигура № 3 е представено Аерофото изображение с посочени характерни
гранични точки на инвестиционното предложение.
Фигура № 3 Аерофото изображение с характерни гранични точки

Инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания
на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони.
В близост до обекта няма територии обявени за опазване обектите на културното
наследство. На около 2,5 км в югоизточна посока от обекта е разположен Германският
манастир е най-старият манастир в Софийската Света гора. Реализацията на ИП няма да
окаже отрицателно въздействие върху обекти на културно-историческото наследство, както
и не се предполага влошаване на характеристиките на ландшафтното оформление в райони
със статут на защита.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлени имоти, разположени
югоизточно от с. Герман в кадастрални райони 6541 и 6506, м. „Терасите“, с. Герман, район
„Панчарево", с площ 31 657 кв. м, подробно описани в Таблица № 2.
Съседната територия на инвестиционното предложение е заета основно от
земеделски земи, частна собственост, полски пътища, общинска публична собственост,
както и имоти в урбанизирана територия. Територията попада в строителните граници на
Столична община, в землището на с. Герман, район Панчарево, Столична община към
настоящия момент са с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на
трайно ползване: ниско застрояване.
Голяма част от съседните територии в м. Терасите се състои от съществуващи вилни
зони, съседните територии по границите на площадката са незастроени земеделски земи
(ниви) и общинска собственост - полски пътища и дерета.
Съгласно предвижданията на Общият устройствен план (ОУП) на Столична община,
имотите попадат в устройствена зона Жв – вилна зона – със следните пределно допустими
параметри на застрояване:
- Максимална Плътност на застрояване (Пзастр.) – 20%
- Максимална Интензивност на застрояване (Кинт) – 0,6
- Минимална Озеленена площ (Позел.) – 60%
- Максимална кота корниз – 7,0 м, определени съгласно Приложението към чл. 3,
ал. 2 от Закона за устройство и застрояване на Столична община и Решение № 67 на СОС/
14.02.2019 г.
На този етап няма информация относно съществуващи планове за промяна в
бъдещото ползване на земите в съседство с територията на разглежданото инвестиционно
предложение, които могат да бъдат засегнати от предложението. Реализацията на
настоящото инвестиционно предложение няма да повлияе на земеползването в съседните
имоти и не предвижда оказване на съществено въздействие върху околните терени.
10. 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
Територията предмет на ИП:
- попада в зона чувствителна към биогенни елементи с код BGCSAR104 - поречие на
р. Искър;
- попада в зони за защита на питейните води от подземни водни тела – всички
подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води;
- не попада в нитратно уязвими зони;
- не попада в зони за защита на питейните води от повърхностни водни тела;
- не попада в санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ;
- не попада в буферна зона (1 000 м) на водоизточник за питейно-битово
водоснабдяване, без определена СОЗ, за които е необходимо да се спазват ограниченията
съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ;
- не попада в зони за отдих и водни спортове; за стопански ценни видове; защитени
територии; зони за местообитания и зони за птици;

Най-близко разположената защитена зона е BG0000165 „Лозенска планина" за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от
защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив
на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство)
Жилищното строителство е основното строителство.
Добив на строителни материали – не се предвижда;
Предвижда се изграждане на нов водопровод за комплекса, предвидено е да се
изгради връзка с водопровод с диаметър Ø315 мм ПЕВП преминаващ по ул. „Смреката“,
захранван от ПСПВ „Панчарево“, като началото на водопровода ще бъде връзката със
съществуващ водопровод Ø160 мм ПЕВП при О.Т. 162а, по улицата в югоизточна посока
до О.Т. 300;
Предвидено е изграждане на помпена станция и напорен резервоар с обем около
3
500 м в УПИ I „ за инженерна инфраструктура“, кв. 1 и УПИ IV „за инженерна
инфраструктура“, кв. 4. План-схемите по част ВиК са приети на технически съвет и са
съгласувани от „Софийска вода“ АД.
Канализация - предвидена е разделна канализационна система като битовите
отпадъчни води от всеки имот от инвестиционното намерение да се отвеждат в ЛПСОВ и
да се заустят в дерето преминаващо в близост до западната граница на комплекса, а
дъждовните води ще се отвеждат отделно чрез три дъждовни клона в близките дерета, както
е посочено по-горе в таблица - 1. Предвижда се изграждането на нови канализационни
колектори Ø400, Ø300 и Ф200.
Електроснабдяване - предвижда се изграждането на нови кабелни линии 20 kV от
подстанция „Камбани“, извод „Калий” и кабел 20 kV от съществуваща ВЛ 20 kV „Бирен
завод” в участъка преди РОС 260 до Нов БКТП1 800kVA 20/0,4kV и Нов БКТП2 800kVA
20/0,4 kV. Кабелните линии ще бъдат полагани подземно.
ПУП-ПРЗ и план схемата по част „Електротехническа“ са съгласувани от „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД.
Двата трафопоста в УПИ I, кв. 3 и УПИ I, кв. 7 са ситуирани от към улиците с
транспортен достъп за 24 часово обслужване от експлоатиращото дружество.
Проектното трасе на новите кабелни линии 20 kV е предвидено да преминава в
урбанизирана територия.
Трасето на първия захранващ кабел започва от подстанция „Канбани” , която се
намира на околовръстното шосе. За излизане от подстанцията ще се използва съществуващ
колектор. След което новия захранващ кабел ще пресече околовръстното шосе в
съществуваща тръбна мрежа и ще продължи по южния тротоар в съществуваща тръбна
мрежа. Трасето на кабела при достигане на отбивката за с. Герман, ще завие по нея. Кабела
ще се положи в нова и съществуваща тръбна мрежа по регулационния план на с. Герман.
Кабела ще преминава първо по ул. „Патриарх Герман”, след което ще завие по ул.
„Смреката” до разклона на Помпената станция. След което от съществуващ
железорешетъчен стълб (ЖР стълб), през разединител - кабелен тип, за открит монтаж със
заземяване (РОМзК) ще бъде „свален” и втория захранващ кабел.
Трасето на двата кабела ще продължи по десния разклон на пътя, който води до
площадката на обекта. За този участък на пътя също има регулационни планове, които ще
се използват при изготвянето на проекта.

В голяма част от трасето кабела ще бъде изтеглен в съществуваща и нова тръбна
мрежа, като в участъци където се налага ща бъде положен свободно в изкоп. При пресичане
на Околовръстното шосе ще се използват съществуващи такива на подходяща дълбочина
съгласно инвестиционния проект. При сближаване или пресичане със съществуващи и
новопроектирани проводи и съоръжения ще бъдат спазени всички нормативни документи.
Всички метални тръби по трасето на кабела ще бъдат двустранно заземени с по един кол от
поцинкована профилна стомана 63 / 63 / 6 мм - 1,5 м. Предвидено е преходното
съпротивление на заземителите да не е по-голямо от 10 ома.
Общата дължината на кабелните трасета СрН. 20kV от уредба СрН. 20kV на
подстанция „Канбани, извод „Калий” и кабел 20kV от съществуваща ВЛ 20kV „Бирен
завод” в участъка преди РОС 260 до Нов БКТП1 800kVA 20/0,4kV и Нов БКТП2 800kVA
20/0,4 kV в УПИ I-9,28,29,56,59,381,382, 383, 384, 385, 386 ; кв. 6; с. Герман” е 7500 m.
Не се предвижда добив или пренасяне на енергия. В плана за регулация и застрояване
са отразени преминаващите през проектната територия двоен електропровод 35 kV
„Герман“ и Слатина“ и електропровод 20 kV „Бирен завод“ с техните сервитутни зони.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното
предложение
Необходимо е издаване на:
1. Разрешително по реда на Закона за водите (ЗВ) - за ползване на воден обект, за
заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч.
канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания –
Компетентен орган е Басейнова дирекция Дунавски район;
2. Разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) –
Компетентен орган Столична община.
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на
географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под
внимание, и по-конкретно:
1. съществуващо и одобрено земеползване
Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане 67 броя еднофамилни
жилищни сгради, с прилежаща инфраструктура и Локално пречиствателно съоръжение за
отпадъчни води (ЛПСОВ), ситуирани в поземлени имоти (ПИ) подробно описани в Таблица
– 2, с обща площ 31 657 м2, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин
на трайно ползване: ниско застрояване.
Имотите попадат в м. „Терасите“ и са разположени югоизточно от с. Герман в
кадастрални райони 6541 и 6506, представляват урбанизирана земя и Съгласно Решение №
ПО-10-06 от 27.06.2022 г. на ОД „Земеделие“ – София град, влязло в сила от 14.07.2022 г. е
променено предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди на 31 657 кв. м
земеделска земя, Х категория, неполивна, собственост на „АРГО 19“ ООД за изграждане на
обект „Еднофамилни жилищни сгради в нови кв.2, 3, 4 и 5, комплексно жилищно
застрояване в кв. 6 и 7, трафопост и ЛПСОВ“ в ПИ с идентификатори 14831.6541.663,
14831.6541.662, 14831.6541.661, 14831.6541.665, 14831.6541.666, 14831.6541.667,
14831.6541.668, 14831.6541.669, 14831.6541.664, 14831.6541.655, 14831.6541.656,
14831.6541.657, 14831.6541.658, 14831.6541.659, 14831.6541.660, 14831.6506.4 по КККР на
с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.

Голяма част от съседните територии в м. Терасите се състои от съществуващи
вилни зони.
Съгласно предвижданията на Общият устройствен план (ОУП) на Столична
община, имотите попадат в устройствена зона Жв – вилна зона – със следните пределно
допустими параметри на застрояване:
- Максимална Плътност на застрояване (Пзастр.) – 20%
- Максимална Интензивност на застрояване (Кинт) – 0,6
- Минимална Озеленена площ (Позел.) – 60%
- Максимална кота корниз – 7,0 м, определени съгласно Приложението към чл. 3,
ал. 2 от Закона за устройство и застрояване на Столична община и Решение № 67 на СОС/
14.02.2019 г.
Проектът на ПУП – ПРЗ е одобрен с Решение № 228 на СОС от 11.06.2020 г. като с
плана за регулация и застрояване са предвидени отделни урегулирани поземлени имоти
(УПИ) за индивидуални еднофамилни жилищни сгради. За ПУП – ПРЗ има издадено
Решение № СО – 15 - ЕО / 2019 г. на РИОСВ – София.
2. мочурища, крайречни области, речни устия
Не се засягат. В близост до имотите, предмет на инвестиционното предложение няма
мочурища, крайречни области, речни усти и поради тази причина инвестиционното
предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични
характеристики на тези географски зони.
3. крайбрежни зони и морска околна среда
Не се засягат. В близост до имотите, предмет на инвестиционното предложение няма
крайбрежни зони и морска околна среда и поради тази причина инвестиционното
предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични
характеристики на тези географски зони.
4. планински и горски райони
Не се засягат. В близост до имотите, предмет на инвестиционното предложение няма
планински и горски райони и поради тази причина инвестиционното предложение няма да
окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на тези
географски зони.
5. защитени със закон територии
Не се засягат. Обекта, предмет на инвестиционното предложение не попада в
защитени със закон територии и поради тази причина инвестиционното предложение няма
да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на тези
географски зони.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа
Не се засягат елементи от Националната екологична мрежа – най-близко
разположени са „Лозенска планина" с код BGOOOO 165, одобрена с решение на
Министерски съвет № 122 от 02 март 2007г. (публикуван в ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е на около 2 км в източна
посока.
- „Защитена зона „Витоша" за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна с идентификационен код BGOOOO l13, обявена със Заповед № РД-763 от
28.10.2008 г. е на около 4,2 км. в югозападна посока. Районът не е регламентиран, като

място за събиране на билки. Няма данни за наличие на местообитания на защитени
растителни и животински видове.
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност
Въздействието върху ландшафта вследствие изграждането и експлоатацията на
обекта е незначително. В резултат от реализацията на инвестиционното намерение не се
очаква влошаване на качествата на ландшафта. Реализацията на намерението няма да
предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта, които
да предизвикат нарушения на екологичното равновесие в района. Ландшафтът в района се
определя като устойчив, тъй като запазва своята структура и свойства в условията на
антропогенни въздействия.
При строителството и експлоатацията инвестиционното предложения не се засягат
на обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или
подлежащи на здравна защита.
Не се засягат.
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната
среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда
вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи,
културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта,
климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
Инвестиционното предложение ще се реализира в строителните граници на
Столична община, в землището на с. Герман, район Панчарево извън гъстонаселени
жилищни територии, поради което въздействие върху населението не се очаква. При
изграждането и експлоатацията на обекта няма да се излъчват и изпускат вредни емисии и
нарушения на околната среда. Обектът, който ще се изгражда не представлява източник на
шум в околната среда, тъй като производствени дейности не се предвиждат. С оглед на това,
не се очаква отрицателно влияние и рисков потенциал върху човешкото здраве в района.
Инвестиционното намерение няма да доведе до промени или нарушаване на
материалните активи на околните имоти.
Инвестиционното предложение не засяга обекти от културно-историческото
наследство, поради което въздействие в този аспект също няма да има. Въздействие върху
атмосферния въздух може да се очаква единствено по време на строителството, вследствие
на повишаване на нивата на фини прахови частици, както и от двигателите с вътрешно
горене на механизацията (основно емитиране на газове - CO, NOx, СН4 SOx СО2 NH3 N2O).
Това въздействие ще бъде краткотрайно, незначително и локално предвид обема на
строителните работи. По време на експлоатацията няма да се генерират емисии в
атмосферния въздух, т.к. отоплението ще бъде на електричество.
Реализирането на предвидените в инвестиционното предложение дейности няма да
окаже въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло. Не се очакват
съществени изменения и негативно въздействие върху елементите за качество, определящи
екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло.
При реализация на инвестиционното намерение не се очакват въздействия в
качеството на почвите. Преди започване на строителството хумусният слой ще бъде отнет

и депониран разделно, след което ще се използва за вертикална планировка на терена.
Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с въздействие върху земните
недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените
територии.
Предвид характера на инвестиционното предложение и избраното местоположение
– не се очаква въздействие върху населението и човешкото здраве.
Инвестиционното предложение не засяга материални активи и обекти на
културното наследство.
Въздух – по време на строителството е възможно временно и краткотрайно отделяне
на неорганизирани прахови частици от изкопните и строително монтажните работи, за
намаляване на въздействието е предвидено периодично оросяване на площадките. По време
на експлоатацията на обекта не се очаква значително въздействие върху въздуха –
предвидено е отоплението на жилищните сгради да се осъществява с климатични
инсталации, като няма да има горивни процеси. Краткотрайно и минимално въздействие
върху въздуха се очаква от работата на автомобилните двигатели на живущите в комплекса.
Водата – не се очаква въздействие върху подземни води. Въздействието върху
повърхностните води ще е свързано със заустването на битовите отпадъчни води, което ще
се осъществява при условията и параметрите на издаденото разрешително за заустване.
Водоснабдяването на обекта ще се осъществява по договор с ВиК – оператор.
Почвата, земните недра, ландшафта - Земята (получена при изкопните работи),
като природен ресурс ще се използва за подравняване в границите на имотите. По време на
строителството, иззетия хумусен слой ще се депонира в границите на имотите и в
последствие ще се използва за моделиране на терена по проект за вертикална планировка и
озеленяване.
Климат, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените
територии – не се очаква въздействие върху тези компоненти на околната среда.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,
включително на разположените в близост до инвестиционното предложение
Имотите, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, не
попадат в границите на обекти от Националната екологична мрежа, поради което
въздействие върху защитени зони и защитени територии, включително и на разположените
в близост не се очаква.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия
Инвестиционното предложение не е свързано със съхранение на опасни химични
вещества и смеси. Поради това същото не е свързано с риск от големи аварии или бедствия.
В близост до бъдещият жилищен комплекс няма наличие на предприятия/съоръжения с
висок рисков потенциал. Поради това не може да се очаква кумулативно въздействие при
евентуална аварийна ситуация в комплекса.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно)
Въздействието върху компонентите на околната среда, описано в т. IV. 1. може да се
определи като незначително.

По своя характер, въздействието, което би оказал обектът при експлоатацията и
изграждането му, може да се класифицира като:
Пряко - с изграждането на обекта се променя вида на терена, в който се реализира.
Дълготрайно - с дейността си обектът ще реализира дейности, които са свързани с
водовземане, канализация и пречистване на битови отпадъчни води, което след
въвеждането в експлоатация е непрекъснат процес.
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район;
засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище,
брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)
Въздействието е локално, основно в границите на имотите описани в таблица – 2.
Степента и пространствения обхват на въздействието от строителството и експлоатацията
на инвестиционното предложение се очакват да бъдат в границите на посочените поземлени
имоти, в м. „Терасите", с. Герман, район „Панчарево", Столична община.
По отношение на местоположението на инвестиционното предложение няма други
алтернативи, защото теренът за реализация на инвестиционното предложение е собственост
на възложителя и е с подходящи дадености за конкретната цел. С оглед на
местоположението на инвестиционното предложение, поради това, че то не попада в
защитени зони и липсата на видове, природни местообитания и местообитания на видове с
консервационна значимост, реализацията на инвестиционното предложение няма друга
алтернатива в района.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието
Вероятността от проява на въздействие върху околната среда ще бъде сведена до
минимум с прилагане на мерки за избягване на значителни отрицателни въздействия върху
околната среда и човешкото здраве, а именно:
- ограничаване на дейностите, които увеличават риска за пряко или непряко
отвеждане на замърсители в подземните води и въздуха;
- прилагане на добри практики и екологощадящи методи за строителство;
- управление на отпадъците (строителни и битови) в съответствие с изискванията на
нормативната уредба;
- заустване на отпадъчните води в съответствие с условията и параметрите на
издаденото разрешително за заустване по ЗВ;
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта
на въздействието
Основното въздействие ще настъпи при извършване на строителните дейности,
изразяващо се в повишени нива на шум и прах от строителната механизация и изкопните
дейности. С кратка продължителността и честотата и обратимост на въздействието.
С изграждането на обекта се променя вида на терена, в който се реализира,
въздействието по време на експлоатацията е дълготрайно - с дейността си обектът ще
реализира дейности, които са свързани с водовземане, канализация и пречистване на битови
отпадъчни води, което след въвеждането в експлоатация е непрекъснат процес.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения
Не се очаква комбинирането с въздействия на други съществуващи или одобрени
инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията
При спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за
чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и
подзаконовите нормативни актове по прилагането им и правилата за здраве и безопасност
при работа, въздействията върху околната среди и човешкото здраве при реализацията на
инвестиционното предложение ще бъдат сведени до минимум.
10. Трансграничен характер на въздействието
Предвид характера, местоположението и обхвата на инвестиционното предложение
не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на
предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и
човешкото здраве
Инвестиционното предложение не съдържа източници на значителни въздействия и
не изисква прилагането на специални мерки за намаляване на въздействията. Достатъчно е
да се изпълняват изискванията на екологичната нормативна уредба. Реализацията на
инвестиционното предложение няма да доведе до значителни отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве.
За предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите
значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве е
необходимо при реализацията на ИП да се:
- опазват от замърсяване подземните, като не се извършват дейности водещи до
отвеждане в подземните води на опасни и приоритетно опасни вещества;
- намалява на дифузното замърсяване от отпадъци – управление на отпадъците в
съответствие с изискванията на нормативната уредба;
- заустват отпадъчните води и изграждането на свързаните с това съоръжения да се
извършва съгласно условията в издаденото разрешително;
- прилагат екологични практики и най –добрите налични техники за отвеждане на
замърсители в околната среда.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение
Съобщение за уведомление за Инвестиционното предложение е публикувано на:
- информационното табло в офиса на възложителя „Арго 19” ООД – София на
02.04.2021г.;
- на страницата на РИОСВ-София на 23.07.2021 г.
- на страницата на Столична община на 27.07.2021 г.
В 14 дневния нормативно определен срок не са изразявани писмени или устни
становища, мнения, въпроси и препоръки към инвестиционното предложение, както пред
Възложителя, така и в район Панчарево, Столична община и РИОСВ.
На 05.08.2022 г. на страницата на „Арго 19“ ООД (www.argogroup-exact.com) е
публикувана Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 6, ал. 1 и ал.
9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.
На 05.08.2022 г. на информационното табло в офиса на възложителя „Арго 19” ООД
– София е поставена Обява до заинтересованите лица и общественост -

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложения:
Документи удостоверяващи собствеността върху поземлените имоти с
идентификатори 14831.6541.657, 14831.6541.658, 14831.6541.659, 14831.6541.660,
14831.6541.661, 14831.6541.662, 14831.6541.663, 14831.6541.664, 14831.6541.665,
14831.6541.666, 14831.6541.667, 14831.6541.668, 14831.6541.669, 14831.6506.4,
14831.6541.655, 14831.6541.656 в землището на с. Герман, район Панчарево,
Столична община – Нотариален Акт № 129/ 2018 г. и Дружествен договор от
26.04.2017 г.;
Скици на поземлените имоти, в които ще се осъществява дейността;
Аерофото – Терасите – точки;
Ситуация жилищен комплекс;
Ситуация ВиК;
Становище ЧЕЗ – за присъединяване;
Ситуация – схема Електро

