
1 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА РИОСВ – ПЕРНИК 

 

 

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 

 

от „ЕВРОПА-ВН“ ЕООД, ЕИК 831524037 

 

 

Седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, гр. София 1434, р-н Витоша, 

ж.к. Симеоново, ул. „Момина сълза“ №14А 

Пълен пощенски адрес: гр. София, община Столична, гр. София 1434, р-н Витоша, ж.к. 

Симеоново, ул. „Момина сълза“ №14А. 

Телефон: 02/9692500 

Факс: 02/9692531 
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и Владимир Валериев Николов 

Лице за контакти: Владимир Валериев Николов 

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че „ЕВРОПА - ВН“ ЕООД 

има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на магазин за хранителни стоки с 

топла точка, бистро, зона за консумация, гишета за битови услуги, аптека, магазини за 

промишлени стоки, боулинг, развлекателни игри и паркинг в УПИ XIV – 25, гр. Перник, 

кв. „Изток“, общ. Перник. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

1. Резюме на предложението  

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, 

и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 

към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на магазин за 

хранителни стоки с боулинг в УПИ XIV-25 за търговско развлекателен център, супермаркет и 

паркинг, в кв. 124, кв. Изток, гр. Перник. Обекта е част от веригата търговски обекти 
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„ФАНТАСТИКО“, специализирана в търговията с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия.  

За целите на настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждането на 

сграда за търговски и развлекателни цели и обособяване на паркинг за клиенти. Имота 

предвиден за реализация на инвестиционното предложение е с обща площ от 8 101 м², 

разположена в гр. Перник, в УПИ XIV-25, кв. 124, ж.к. „Изток“, собственост на Възложителя 

(Приложение №1 – нотариални актове) . Застроената площ на обекта се предвижда да бъде 4 

675.8 м², а разгънатата застроена 4 675.8 м². 

Търговската сграда на магазина, заедно с допълващите търговски площи и боулинг 

залата ще бъдат повдигнати на нивото на терена с 3.60 метра. На партерно ниво се предвижда 

да бъде разположени приемното помещение, техническото помещение, търговския обект, 

помещението за главно разпределително табло /ГРТ/ и организирани складови помещения.  

В търговската зала ще бъдат включени няколко функционални зони, като зона "каси", 

зона „хляб”, зона „кулинария” с предлагане на готова храна, зона „зеленчуци”, зона 

„крайстенни хладилни витрини и гондоли” и зона „щандови витрини”, зона „алкохол”, зона 

„козметика” и др. С достъп от общото комуникационно пространство и функционална връзка 

със залата на магазина ще е организирана и зона „кафе“. Характерно за хипермаркета е, че 

предлага богат асортимент от стоки в т.ч. биохрани и напитки, диетични и диабетични 

продукти, както и готвени храни, прясно изпечен хляб, хлебни изделия и месни деликатеси. 

Предвижда се имота да заеме почти целия квадрат 124, като сградата ще бъде с 

максимална широчина в единия край 55.65 м и дължина 131.11 м. Под обема на сградата е 

предвиден отворен гараж разположен непосредствено на ниво терен.  

За по-голямо удобство, основната връзка за клиентите между отворения гараж с 

паркинга и нивото на търговската зала ще се изградят подвижни пешеходни пътеки тип 

„травелатор“. Във входния обем ще се разположат помещения за банкомат и търговска площ. 

На север от зоната с травелаторите ще се обособят няколко самостоятелни търговски 

обекта. Единият от тях ще бъде отреден за аптека. В най-северната част на сградата ще бъде 

организиран боулинг с осем писти. Като допълнение към развлекателната зона ще има 

билярди, симулаторни игри и бар за напитки. Боулингът е със самостоятелна обслужваща зона 

– управител, битовки и склад.  

 

Предвижда се обекта да бъде ситуиран в гр. Перник, кв. Изток на две улици в ъглов имот, 

както следва: 

- на север – кръстовище на бул. „Юрий Гагарин“ с ул. „Петър Пенчев“; 

- на изток – ул. „Юрий Гагарин“; 

- на север – ул. „Петър Пенчев“; 

- ул. „Благой Гебрев“ и жилищна сграда в УПИ VII-6899; 

 

Главния пешеходен достъп до сградата ще бъде от бул. „Юрий Гагарин“, където в близост има 

разположени спирки на градския транспорт. Второстепенен пешеходен подход ще бъде 

организиран от към ул. „Петър Пенчев“. 
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Фигура №1 Местоположение на имота предвиден за реализация на инвестиционното предложение 

 

Източник: АГКК, КАИС 

Основното зареждане на магазина се планира от стопански двор, който е разположен на запад 

непосредствено до УПИ VII-6899, с достъп от второстепеннната улица „Петър Пенчев“.  

По своята същност инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 б. от Приложение 

№2 на ЗООС, а именно: „Инфраструктурни инвестиционни предложения за урбанизирано 

развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ и подлежи на 

преценка на необходимостта от ОВОС от компетентния орган – РИОСВ Перник; 

 

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:  

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на магазин за 

хранителни стоки с боулинг в УПИ XIV-25 за търговско развлекателен център, супермаркет и 

паркинг, в кв. 124, кв. Изток, гр. Перник. 

Предвижда се имота да заеме почти целия квартал 124. На юг, част от границата му ще 

бъде към УПИ VII-6899 за жилищни нужди, в който има съществуваща многофамилна 

жилищна сграда. По всички други страни имотът ще граничи със следните улици:  

- от изток и югоизток - бул. "Юрий Гагарин";  
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- от запад – ул. „Петър Пенчев“; 

     Главният пешеходен достъп до сградата е предвиден от бул. "Юрий Гагарин", на който в 

непосредствена близост е разположена спирка на градския транспорт.  

  Автомобилният достъп за леки автомобили ще се осъществява през две съществуващи 

входно-изходни връзки от бул. „Юрий Гагарин“. За удобство на посетителите се предвиждат и 

два нови подхода откъм ул. Петър Пенчев“.  Основното зареждане на магазина ще се извършва 

от стопански двор, който е разположен на запад в непосредствена близост до УПИ VII-6899, с 

достъп от второстепенната улица „Петър Пенчев“.  

 

Проектни решения за реализация на ИП 

 За реализация на инвестиционното предложение се предвижда изграждането на основна 

сграда, която ще бъде разположена на едно ниво. Търговската зала, заедно с допълващите 

търговски площи и боулинг залата ще бъдат повдигнати от нивото на терена с 3.60 метра. 

Основният, обществен обем ще бъде повдигнат от повърхнината на естествено прилежащият 

терен, като по този начин ще покрива почти целия паркинг. Главният вход за клиенти ще бъде 

подчертан като отделен обем. Целият пешеходен достъп ще бъде организиран през просторна 

и богато осветена входна зона на партерно ниво. 

 Зоната ще бъде достъпна от площадът обособен от към бул. „Юрий Гагарин“ и от втори 

вход от запад с лице към ул. „Петър Пенчев“. За по-голямо удобство основната връзка за 

клиенти между отворения гараж с паркинга на партерно ниво и нивото на търговската зала, ще 

бъде с подвижни пешеходни пътеки тип „травелатор“. Във входния обем ще се разположат 

помещения за банкомат и търговска площ. Вторичен пешеходен достъп между двете нива ще 

бъде предвиден посредством двураменна стълба комбинирана с товаро-пътнически асансьор, 

които ще се намират на север от главния вход и ще са затворени в самостоятелен обем.   

 В покрития паркинг са предвидени общо 161 паркоместа. Основно предимство на 

покритият паркинг е, че той ще осигурява сухо, засенчено и проветриво място за автомобилите 

и не е необходимо да се предвиждат принудителна вентилация, пожарогасене и 

пожароизвестяване. На партерно ниво ще бъдат разположени също приемното помещение, 

техническото помещение, помещението за ГРТ и са организирани складови помещения.  

 От партерното ниво по травелаторите ще се достига общо пространство, в което ще 

бъдат разположени маси за консумация, зони за отдих и гишета за битови услуги. 

Входът за търговската зала на магазинът за хранителни стоки ще се намира точно срещу 

подвижните пътеки. Търговската зала ще бъде разделена на няколко функционални зони, като 

зона "каси", зона „хляб”, зона „кулинария” с предлагане на готова храна, зона „зеленчуци”, 

зона „крайстенни хладилни витрини и гондоли” и зона „щандови витрини”, зона „алкохол”, 

зона „козметика” и др. Всяка от тях ще бъде подчертана в интериора по подходящ начин чрез 

архитектурни средства и подходящо осветление акцентриращо вниманието на клиентите върху 

продуктите. На същото ниво от юг, зад щандовата линия към търговската зала, ще са 

разположени подготвителни помещения и камери към магазина за хранителни стоки.  С достъп 

от общото комуникационно пространство и функционална връзка със залата на магазина, ще е 

организирана зона „кафе“. На директен достъп от кафето и масите за консумация ще е 
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организирана и покрита тераса, която ще бъде обърната с цялата си дължина към бул. “Юрий 

Гагарин“. 

На север от зоната с травелаторите ще са обособени няколко самостоятелни търговски 

обекта. Единият от тях ще бъде отреден за аптека. В аптеката не се предвижда приготвяне на 

лекарства. Аптеката ще бъде съобразена с изискванията на Наредба No 28 от 09.12.2008г. за 

устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на 

лекарствените продукти и Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 28,публикувана 

в бр.67 от ДВ от 2010г. Предмет на дейност на аптеката ще  бъде съхранение, контролиране, 

даване на консултация, отпускане по лекарско предписание и без лекарско предписание на 

разрешени за употреба в страната лекарствени продукти, както и козметични санитарно-

хигиенни средства, хранителни добавки и консумативи по списък, определен от Министъра на 

здравеопазването. В аптеката няма да се съхраняват лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични, отровни и силнодействащи вещества и за това не се предвижда отделно 

помещение. 

Приемното помещение в аптеката ще е обособено на зони, като всяка зона ще се 

обзаведе със стелажи и рафтове, осигуряващи правилно съхранение на лекарствените 

продукти, както и бързо и лесно обслужване. Към модулите за аптечния шкаф – долните 

високи чекмеджета ще бъдат предвидени със секретно заключване за лекарствени продукти, 

посочени в приложение No9 към чл.17, ал. 1 от Наредба No 28/2008г. В  приемната ще бъдат 

предвидени 2бр. работни места. Към аптеката е предвиден самостоятелен санитарен възел. 

 В най-северната част на сградата ще бъде организиран и боулинг с осем писти. Като 

допълнение към развлекателната зона ще има и билярди, симулаторни игри и бар за напитки. 

Боулингът ще бъде със самостоятелна обслужваща зона – управител, битовки и склад.  

 Строителството на обекта ще бъде съобразено с всички нормативни изисквания 

свързани със строителните дейности. 

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано при следните показатели на застрояване 

според предвижданията на визата за проектиране: 

 

Параметри на застрояване : 

 площ на имота 8 101 м² 100,00% 

 застроена площ  4 675.8 м² П застр=57.7%<max70% 

 РЗП  

ЗП, кота ±0.00/ 

ЗП, кота +3,60/ 

ЗП, кота +7,10/надземно/ 

ЗП, кота -3,80/подземно/* 

 ОЗП /обща застроена площ/ 

 Процент озеленяване 

10753.8 м² 

4 675.8 м² 

4 934.9 м² 

1 143 .1 м² 

     340.9 м² 

11 094.7 м² 

2475.004 м² 

Кинт=1.32<max2 

 

 

 

 

 

Позел=30.55%>min30% 
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Обекта е трета категория по чл. 137, т.3, буква В от ЗУТ, като сграда за обществено 

обслужване и търговия с капацитет от 200 до 1000 места за посетители. Общия брой 

посетители в обекта /търговска зона, боулинг зона, аптека/ ще бъдат максимум 720 човека. 

По отношение на обемно-фасадното решение сградата ще има облика на една съвременна с 

изчистени обемни форми, който ще отговарят на функционалното ѝ решение.  

Проектът е разработен при следните показатели на застрояване според действащия ПУП и 

издадена виза за проектиране: 

максимална плътност на застрояването       70% 

максимален коефициент на интензивност    2 

минимална озеленена площ        30%  

кота корниз              H=12м; 

кота било                      H=16.50м 

 

Конструкцията на сградата ще бъде смесена монолитна от стоманобетонова част и стоманена 

покривна конструкция. Покривът на цялата сграда ще бъде от стоманена конструкция, а 

външните стени на основния обем ще бъдат изпълнени с топлоизолационни панели в черен 

цвят. Фасадата в частта на терасата, успоредна на бул. "Юрий Гагарин" се предвижда да бъде 

изцяло остъклена тип алуминиева окачена фасада със стъклопакет. Вътрешните стени ще се 

изпълняват от гипсокартон на щендерна конструкция с пълнеж от минерална вата. Генерален 

план на площадката е представен в приложение №5. 

 

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

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от 

издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган 

по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален 

закон: 

Инвестиционното предложение няма взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или 

одобрени с устройствен или друг план дейности. Обекта ще бъде самостоятелен и не е свързан 

с други планирани дейности. За реализацията на инвестиционното предложение не е 

необходимо издаване на съгласувателни и/или разрешително документи по реда на друг 

специален закон.  

Строителството и експлоатацията на обекта ще се извърши в съответствие с изискванията на 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и 

подзаконовата нормативна уредба по тяхното прилагане. 

 

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) 
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Имота, предвиден за реализация на инвестиционното предложение се намира в гр. Перник, 

Общ. Перник, кв. „Изток“, УПИ XIV-25, кв. 124, с обща площ 8 101 м² (Приложение №2-скици 

на имота); На юг имота граничи с УПИ VII-6899 за жилищни нужди, в който има 

съществуваща многофамилна жилищна сграда. По всички други страни имотът граничи със 

следните  улици: 

 от изток и югоизток - бук. "Юрий Гагарин";  

 от запад – ул. „Петър Пенчев“; 

За реализация на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на същестуващата 

пътна инфраструктура. Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации ще 

позволят влизането и излизането на транспортните средства както и извършване на 

необходимите товарно-разтоварни дейности в обекта.  

Главният пешеходен достъп до сградата е предвиден от към бул. "Юрий Гагарин", на който в 

непосредствена близост е разположена спирка на градския транспорт. Автомобилният достъп 

за леки автомобили ще се осъществява през две съществуващи входни-изходни връзки от бул. 

„Юрий Гагарин“. (фигура №2) 

 

Фигура №2 Автомобилен и пешеходен достъп от югоизток и изток – бул. „Юрий Гагарин“ 

За удобство на посетителите се предвиждат и два нови подхода откъм ул. „Петър Пенчев“.  

Основното зареждане на магазина се планира от стопански двор, който е разположен на запад, 

непосредствено до УПИ VII-6899 (жилищна сграда), с достъп от второстепеннната улица 
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„Петър Пенчев“ (фигура №3). Зоните за автомобилно движение в обекта ще са покрити с 

асфалтобетонова настилка. 

 

Фигура №3 Пешеходен и автомобилен достъп от запад – ул. „Петър Пенчев“ 

Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение е достатъчно голям, което 

ще даде възможност да бъде използвана площ от него за временни дейности по време на 

строителство. Не се предвиждат допълнителни площи извън очертанията на терена за 

временни дейности по време на строителство. Трансгранично въздействие също не се очаква. 

- Местоположение на обекта спрямо елементите от Националната екологична 

мрежа /НЕМ/ 

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени съгласно 

изискванията на Закона за защитените територии и защитени зони, които се обявяват според 

изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и 

на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите 

птици. Местоположението на имота, спрямо елементите от НЕМ е както следва: 

Защитени зони 

Най-близко разположената защитена зона, част от общоевропейската екологична мрежа 

„Натура 2000“ е ЗЗ „Острица“ с код BG0001375 за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна. ЗЗ „Острица“ се намира на разстояние повече от 6000 м, спрямо имота 

предвиден за реализация на инвестиционното предложение.(фигура №4) 
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Фигура №4 Местоположение спрямо Защитена зона BG0001375 „Острица“ 

 

Защитени територии  

Съгласно направена справка в електронния регистър на защитените територии и защитени 

зони, наличен към сайта на Изпълнителната агенция по околна среда и водите /ИАОС/ на 

територията на гр. Перник се намират следните защитени територии: 

- Защитена местност ЗМ „Белите Кладенци“, с площ от 128.1 хектара, обявена със 

Заповед № РД-529 от 12.07.2007г., бр. 72/2007 на Държавен вестник с местоположение 

гр. Перник, с. Кралев дол; 

- Поддържан резерват „Острица “ с площ 135,99 хектара, обявена със Заповед №318 от 

20.02.1961г., бр. 31/1961г. на Държавен вестник, с местоположение гр. Перник, с. 

Кралев дол; 

Прегледа на интерактивната карта, налична към електронния регистър на защитените 

територии и зони показва, че имота предвиден за реализация на инвестиционното предложение 

не попада в границите на посочените по-горе защитени територии, съгласно ЗЗТ. 

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) 

 

По време на строителство: 

Строително-монтажните работи свързани с реализация на инвестиционното предложение не 
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изискват прилагането на специални методи за строителство. По време на строителство на 

обекта като природен ресурс ще се ползва вода, ел. енергия, както и строителни материали, 

закупени от търговската мрежа в гр. Перник.  

 

Водоснабдяване: при строителство на обекта се предвижда ползването на вода или от 

водопреносната мрежа на гр. Перник (чрез договор за временно захранване) или чрез 

водоноски. По отношение на нуждите от питейна вода се предвижда ползването на бутилирана 

минерална вода. 

 

По време на експлоатация: 

По време на експлоатация на обекта като природен ресурс ще се ползва вода за питейно-

битови нужди и ел. енергия. Не се предвижда използване на природни ресурси от почви, земни 

недра и биологично разнообразие. 

Водоснабдяване: захранването на обекта с вода ще се осъществява от съществуващ уличен 

водопровод чрез новопроектирано сградно водопроводно отклонение. 

Предвидени са подземни резервоари за питейно-битови и противопожарни нужди, както и 

помпено помещение в непосредствена близост до тях. На захранващата тръба към резервоара 

за питейно-битови нужди ще се направи байпасна връзка, осигуряваща директно захранване на 

инсталацията от уличната мрежа. 

Съгласно разработените технически проекти и съгласно изискванията на Наредба №4 за 

проектиране, изграждане и експлоатация на сградни, водопроводни и канализационни 

инсталации, оразмерените водни количества (общо за топла и студена вода) по време на 

експлоатация на обекта ще бъдат както следва: 

Таблица №1 

 

водопотр

ебител 
единица 

Водоснабдителна норма Оразмерителни количества 

qн. ср. д 

общо 

qн. мах 

дн. общо 

qн. мах 

час. 

общо 

Qср. дн Qмах. 

дн 

Qмах. час 

л/ден л/ден л/час м3/ден м3/ден л/час 

Бар 177 места 20 20 20 3.54 3.54 3540 

Магазин /за хранителни 

стоки/ 

93 работещи 250 250 37 23.25 23.25 3441 

Магазин /за промишлени 

стоки/ 

6 работещи 12 16 4 0.072 0.096 24 

Аптека /с търговска зала/  2 работещи 12 16 4 0.024 0.032 8 

∑ 26.886 26.918 7013 

 

Сградата ще се снабдява централно с топла вода от комбиниран бойлер, разположен в 

техническото помещение. За санитарния възел към магазина и за мивката към техническо 

помещение боулинг е предвидено индивидуално захранване с топла вода от електрически 

бойлери с вместимост 30 литра. 

 

Електрозахранване: захранването на обекта ще бъде от трафопост, съгласно предписание на 

Електроразпределителното дружество. Трафопоста ще бъде в парцела на обекта и ще бъде в 

бетонни комплектни трансформаторни постове /БКТП/. 
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За реализация и експлоатация на обекта не се предвижда водовземане и ползването на води от 

повърхностни и подземни водни обекти. При реализацията на обекта не се предвижда 

ползването на материали и вещества, които да застрашават здравето на хората и околната 

среда, както по време на строителство, така и по време на експлоатация. 

 

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: 

При реализация и експлоатация на инвестиционното предложение няма да бъдат емитирани 

приоритетни и/или опасни вещества, които да окажат контакт с водите. Предмета на 

инвестиционното предложение не е свързан със съхранение и/или  извършване на дейности с 

опасни вещества от Приложение №3 на ЗООС. 

Отпадъчните води от обекта ще бъдат битови и ще постъпват в съществуваща улична 

канализация – битова и дъждовна. Отпадъчните и дъждовните водни количества от имота ще 

се заустват към улична мрежа, чрез новопроектирани водопроводни отклонения и улични 

трасета до главния водопровод. 

 

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

 

По време на строителство 

В етап на реализация на инвестиционното предложение (етап на строителство) не се 

очаква формирането на организирани прахово-газови емисии.  

За реализация на инвестиционното предложение се предвиждат основно дейности 

свързани с подготовка на терена в т.ч. отливане на фундаменти, изграждане на основи на 

сградата, изграждане на метална конструкция с топлоизолационни панели, преградни стени от 

гипсокартон, монтаж на оборудване (хладилно, вентилационно и др.) в резултат на което е 

възможно генерирането на неорганизирани прахови емисии, които предвид същността на 

инвестиционното предложение ще бъдат от минимални до незначителни. 

По време на строителните дейности в атмосферния въздух ще се отделят и емисии на 

замърсители от отработените горивни газове на строителната техника и МПС. Имайки 

предвид, че работата на строителната техника ще бъде периодична в рамките на работния 

процес с прекъсване в нощните часове и краткотрайна в годишен аспект емисиите се очаква да 

бъдат незначителни. 

Емисиите от прах до голяма степен ще зависят от сезона през които се извършват 

строително-монтажните дейности, както и климатичните и метеорологичните фактори 

(скорост на вятъра, влажност и т.н) в района. По своята същност тези емисии ще бъдат 

незначителни, ограничени, краткотрайни, временни и характерни за всеки вид строителство. 

 

По време на експлоатация 

По време на експлоатация на обекта не се очакват организирани и неорганизирани 

прахови и газови емисии. Обекта не е свързан с отделянето на опасни вещества, които да 

застрашат човешкото здраве и околната среда. Емисиите от  движението на автомобилите (от 

клиентите на магазина и за обслужване на магазина) ще бъдат от минимални до незначителни 



12 

 

и няма да повлияят върху качеството на атмосферния въздух в района и предвид факта, че 

имота се намира до кръстовище с натоварен транспортен трафик. 

Отоплението в обекта ще се извърши посредством изграждането на климатична инсталация, 

като преди пускането ѝ в експлоатация задължително ще се извършат: 

 единични изпитания външни, вътрешни тела и ел. съоръжения; 

 настройка на нагнетателната и смукателната страна на инсталациите; 

 72-часова комплексна проба на цялата система. 

 

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

 

Отпадъците образувани от обекта условно могат да бъдат разделени на отпадъци образувани 

по време на строителство и отпадъци образувани по време на експлоатация: 

 

Отпадъци образувани по време на строителство 

По време на строителство ще се генерират характерни за изкопните и строителните работи 

отпадъци, а именно: изкопани земни маси, смесени строителни отпадъци, метални отпадъци. 

Посочените по-долу строителни отпадъци ще се генерират еднократно само по време на 

строителството при изграждане на обект: „Магазин за хранителни стоки с топла точка, 

бистро, зона за консумация, гишета за битови услуги, аптека, магазини за промишлени 

стоки, боулинг, развлекателни игри и паркинг в УПИ XIV – 25, гр. Перник, кв. „Изток“, общ. 

Перник.“ 

 

Изкопана земна маса – при изграждане на фундаментите на сградата за реализация на 

инвестиционното намерение. 

Състав на отпадъка – почва и камъни. 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ – 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 

Начин на третиране – временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО за извозване и третиране на строителни отпадъци . 

 

Отпадъчен бетон – при изграждане на фундаментите на сградата за реализация на 

инвестиционнто намерение. 

Състав на отпадъка – цимент, пясък, чакъл, минерални добавки и др. 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ – 17 01 01 – Бетон. 

Начин на третиране – временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО за извозване и третиране на строителни отпадъци. 

 

Метални отпадъци – ще се образуват при кофражни и армировъчни дейности.  

Състав на отпадъка – желязо, стомана и цветни метали; 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ – 17 04 07 – Смеси от метали 

Начин на третиране – временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 
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разрешителен документ по реда на ЗУО за извозване и последващо третиране. 

 

Дървесен материал – отпадъчен дървесен материал (греди, дъски) ще се образува при 

кофражни дейности и др.  

Състав на отпадъците – дървесина, целулоза. 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ – 17 02 01 – Дървесина 

Начин на третиране – временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО за извозване и последващо третиране. 

 

Пластмасови отпадъци– пластмасови отпадъци ще се образуват по време на строителство 

при изпълнение на канализационна и водопроводна инсталация. 

Състав на отпадъка – пластмаса, каучук 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ – 17 02 03 – Пластмаса 

Начин на третиране – временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО за извозване и последващо третиране. 

 

Кабели – отпадъка ще се образува при изпълнение на част електро от проектната техническа 

документация на обекта. 

Състав на отпадъка – мед (Cd), алуминий (Al) или примес от два метала. 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ – 17 04 11 – Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10* 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО за последващо обезвреждане. 

 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества -  

отпадъка ще представлява кутии от бои, лакове и др., използвани по време на строителството. 

Състав на отпадъка – бои, лакове, грундове и др. 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ – 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества. 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО за последващо обезвреждане. 

 

Абсорбенти и филтърни материали, замърсени с опасни вещества – отпадъците ще се 

образуват по време на строителство в резултат на авариен/непредвиден разлив на гориво-

смазочни материали и др., за попиване и абсорбиране. 

Състав на отпадъка – замърсено работно облекло, замърсени кърпи и др. 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ – 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла и др., замърсени с 

опасни вещества. 
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Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО за последващо обезвреждане. 

 

Битови отпадъци – отпадъка ще се образува от жизнената дейност на работещите на обекта. 

Състав на отпадъка – смесен битов отпадък 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ – 20 03 01 – Смесени битови отпадъци 

Начин на третиране – временно съхранение и предаване на фирмата, отговорна по 

сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Перник. 

 

Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУО на етап проекти, преди започване на СМР или след издаване на 

протокол за определяне на строителна линия и ниво на сградата ще бъде изготвен и план за 

управление на строителни отпадъци. 

 

Опасните отпадъци, генерирани по време на строителство, временно ще се съхраняват в 

подходящи съдове/зони на територията на площадката, на обособени за целта места, като след 

натрупване на определени количества ще се предават за последващо третиране на 

специализирани фирми, притежаващи разрешение по реда на чл. 35 от ЗУО. 

 

Отпадъци образувани по време на експлоатация 

 

Отпадъци от животински тъкани - отпадъка ще се образува при транжиране на месо за 

приготвянето на храна; 

Състав – остатъци от животински тъкани, (биоразградими); 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –02 02 02 – Отпадъци от животински тъкани 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Материали, негодни за консумация или преработване - отпадъка ще се образува при 

транжиране на месо за приготвяне на храна; 

Състав – остатъци от животински продукти (остатъци от риба, месо и др.) негодни за 

консумация или преработване, (биоразградими); 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –02 02 03 – Материали, негодни за консумация или преработване 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Материали, негодни за консумация или преработване – при производството на тестени и 

сладкарски изделия в обекта; 

Състав – остатъци от тестени и сладкарски изделия 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –02 06 01 – Материали, негодни за консумация или преработване 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 
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разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Хартиени и картонени опаковки – от разопаковане на стока в складовите помещения 

Състав – хартиени опаковки 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –15 01 01  – Хартиени опаковки 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Пластмасови опаковки – от разопаковане на стока в складовите помещения 

Състав – пластмасови опаковки 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –15 01 02  – Пластмасови опаковки 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Метални опаковки – от разопаковане на стока в складовите помещения 

Състав – метални опаковки 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –15 01 04  – Метални опаковки 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Стъклени опаковки – от разопаковане на стока в складовите помещения 

Състав – стъклени опаковки 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –15 01 07  – Стъклени опаковки 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене - хранителни 

отпадъци от витрините за продажба на топли и студени храни; 

Състав – Хранителни отпадъци (плодове, зеленчуци, млечни продукти, захарни и тестени 

изделия) 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –20 01 08  – Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено 

хранене 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – луминесцентни лампи от 

складове, търговска част, офиси; 

Състав – Луминесцентн и лампи, съдържащи живак 
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Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –20 01 21*  – Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Хранителни масла и мазнини – от помещенията за приготвяне на храна; 

Състав – масла и мазнини; 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –20 01 25  – Хранителни масла и мазнини 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани 

батерии съдържащи такива батерии – складове, търговска част, офиси; 

Състав – батерии; 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –20 01 33* – Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 

03, както и несортирани батерии съдържащи такива батерии 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Батерии и акумулатори, различни от 20 01 33* – складове, търговска част, офиси; 

Състав – батерии; 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –20 01 34 – Батерии и акумулатори, различни от 20 01 33* 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 

20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти  – Повредени или бракувани ел. уреди, 

използвани в магазина; 

Състав – пластмаса, стъкло, метал, опасни компоненти 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –20 01 35 * – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти   

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 

кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 - Повредени или бракувани ел. уреди, използвани в 

магазина; 

Състав – пластмаса, стъкло, метал; 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 
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МОСВ и МЗ –20 01 36  – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно 

от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на юридически лица, притежаващи, 

разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 

Смесени битови отпадъци –  ще се образуват от офиси, санитарно-битови възли, обща 

търговска част; 

Състав – смесен битов отпадък 

Код на отпадъка съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците от 23.07.2014г. на 

МОСВ и МЗ –20 03 01  – Смесен битов отпадък 

Начин на третиране - временно съхранение и предаване на фирмата, отговорна по 

сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Перник. 

 

Съгласно изискванията на чл. 33, ал. 4 от ЗУО, в обекта ще се събират разделно отпадъците от 

хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани на територията на магазина. 

Събраните отадъци ще се предават на база сключен договор с лица, притежаващи разрешение, 

комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или с организация 

по оползотворяване. 

 

Дейностите по съхранение на отпадъците ще се извършва разделно в съдове/зони, обозначени 

с надписа, с кода и наименование на съответния вид отпадък по Наредба №2 за класификация 

на отпадъци. Дейностите по съхранение на отпадъците ще се извършват като се предприемат 

всички мерки за да не се смесват оползотворими с неоползотворими. 

 

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.) 

 

Отпадъчните води от обекта ще постъпват в същестуваща улична канализация – битова и 

дъждовна. Отпадъчните и дъждовните водни количества от имота ще се заустват към улична 

мрежа, чрез новопроектирани водопроводни отклонения и улични трасета до главния 

водопровод. Тъй като обекта предвижда приготвянето на храна и продаването ѝ в зона 

„кулинария“ е предвидено изграждането на локално пречистване съоръжени на отпадъчните 

води, формирани от помещенията за приготвяне на храна. Отпадъчните води от санитарните 

прибори към помещенията за приготвяне на храна ще преминават през мазниносъдържател с 

Qop до 5.50 л/сек. преди да се заустят в главната канализационна инсталация. Като приложение 

№3 са представени техническите характеристики на планирания за използване 

мазниноуловител. 

Локални пречиствателни съоръжения се предвижда да бъдат изградени и към паркинга за 

клиенти. Водите от паркинга ще преминават през каломаслоуловител  №1 с Qop до 30 000 л/сек 

и каломаслоуловител №2 с Qop до 3.00 л/сек, преди да се заустят към главната канализационна 

инсталация. Главната канализационна инсталация е проектирана окачена на ниво паркинг и 

вкопана в обратния насип на сградата. 
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В приложение №4 са представени техническите характеристики на предвидения за използване 

каломаслоуловител. 

 

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) 

На площадката на имота няма да бъдат налични опасни химични вещества по приложение №3 

от ЗООС. 

 

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

на глава шеста ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) - няма 

 

Прилагам: 

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. 

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

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение - неприложимо. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 

3.1.1. Приложение №1 – Нотариален акт и договори за покупно-продажба 

3.1.3. Приложение №2 – Скици на имоти 

3.1.4. Приложение №3  - Технически характеристики на мазниноуловител; 

3.1.5. Приложение №4 – Технически характеристики на каломаслоуловител 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

3.2.1. Приложение №5 – Генерален план на площадката 

3.2.2. Приложение №6 – Карта Натура 2000 ЗЗ „Острица“ 

      4. Електронен носител – 1 бр. 

✔      5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

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

лицензиран пощенски оператор. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ........................................................  Уведомител: ………………………… 

           (подпис) 


