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I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и 

единен идентификационен номер на юридическото лице.
„Елаците-Мед“ АД, с. Мирково 2086, Софийска област, ЕИК 122016037
Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Драгомир Василев Драганов
2. Пълен пощенски адрес.
с. Мирково 2086, Софийска област
3. Телефон, факс и e-mail.
тел.: 02/ 92377 12, office@ellatzite-med.com
4. Лице за контакти
инж. Александър Григоров, директор дирекция „Околна среда и води“, тел.: 02/ 923 77
68, моб.: 0888 777 950; инж. Никола Райков Русинов, директор дирекция „Енергиен
мениджмънт“, тел.: 02/923 79 39, моб.: 0887 782 879.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Резюме на предложението

Предмет на настоящото инвестиционно предложение (ИП) е „Площадка за 
декомпресиране на природен газ и промишлена газова инсталация в топлосилов цех“ на 
Обогатителен комплекс „Елаците“ с. Мирково, общ. Мирково, обл. София.

Инсталацията трябва да осигури захранване с природен газ на нова автоматична 
газомазутна горелка, монтирана на котел за водна пара в котелно помещение "Елаците Мед" 
АД, разположено в ПИ 48324.22.10 по плана на землището на с.Мирково, общ.Мирково, обл. 
Софийска.

С ИП се предвижда монтажа на нова комбинирана горивна уредба, като подаването на 
газ ще става от мобилни бутилкови групи.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на:

• площадка за декомпресиране на газа, включваща паркоместа за трейлери с 
компресиран природен газ (КПГ) и инсталация за подгряване и регулиране на газа 220/10 bar 
(ПРС);

• мълниезащитна и заземителна инсталация на площадката за декомпресиране;
• вътрешен газопровод от площадка за декомпресиране на газа до котелната централа;
• монтаж на газо-мазутна горелка за котел № 2 тип КМ 12;
• изграждане на газорегулаторен пункт (ГРП) за горелката;
• взривозащитна инсталация за котелното помещение; 2 3

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
С настоящото инвестиционно предложение Възложителят цели оптимизиране на 

паропроизводството, необходимо за нуждите на комплекса, намаляване на производствените 
разходи, както и намаляване влиянието върху околната среда.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с 
други предложения

Инвестиционното предложение представлява замяна на горивната база за 
паропроизводство в топлосилов цех на Обогатителен комплекс с гориво с по-добри 
екологични характеристики.

За територията на Обогатителен комплекс е наличен одобрен със Заповед № 
286/13.11.2015 г. на кмета на община Мирково ПУП-ИПЗ.

Предвижда се съоръженията да се монтират в и около помещението на топлосилов цех,
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на територията на Обогатителния комплекс.
В района не се предвижда реализация на други дейности.
Доколкото се заменя течно гориво с природен газ не се очаква кумулиране с други 

предложения.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи
Имотът, предвиден за осъществяване на инвестиционното предложение е собственост на 

възложителя. От противопожарна гледна точка при спазване отстоянията от съседни сгради 
и съоръжения, площадката на ИП е единствено възможна, поради което не са разглеждани 
други алтернативи за местоположение.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на ИП ще осигурява най-благоприятни 
условия за упражняване на производствената дейност, пожарна безопасност, охрана на 
обекта, ефективно използване на наличния терен и инфраструктура.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството

Инвестиционното предложение на „Елаците-Мед“ АД - с. Мирково ще се реализира в ПИ 
48324.22.10 по плана на землището на с.Мирково, общ.Мирково, обл.София, в сградата и в 
района на топлосилов цех.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
Строителните дейности ще се ограничат само на територията на имота.
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 

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

Площадка за декомпресиране на газа
За осигуряване на КПГ е необходимо да бъде изградена площадка за стациониране на 5 

бр. трейлера по 6000 норм. куб. м.
В състава на бутилковата инсталация ще влизат четири броя мобилни бутилкови групи, 

като петото място ще е свободно и ще служи за маневриране на ремаркетата.
Всяка бутилкова група ще бъде снабдена със спирателна арматура на изхода от 

бутилките, общ предпазен клапан и общ термо клапан, спирателен кран на изходящия 
тръбопровод от бутилковата група, бърза връзка за присъединяване, манометър за следене на 
налягането.

Площадката ще бъде изградена в близост до котелното помещение и ще бъде оградена с 
ажурна ограда от стоманени колове и мрежа. Общата площ на площадката се предвижда да 
бъде 555 м2. Площадката за разполагане на мобилните бутилкови групи ще бъде защитена от 
мълнии и заземена.

Площадката ще бъде изградена от стоманобетонна настилка с дебелина 20 см със 
съответната подложка от едра, дребна и средна скална фракция. Преди началото на 
строителните работи ще бъде отнет хумусния пласт.

Подгряваща и регулираща станция (ПРС)
За осигуряване на 2000 ст. куб. м. газ на час ще се изгради подгряваща и регулираща 

станция (ПРС) 220/10 bar. ПРС е комплексно изделие, включващо 4 бр. подгревателни 
серпентини за газ, 4 бр. регулатора на налягане, както и необходимата предпазна и 
спирателна арматура. При редуциране налягането от 220 до 10 bar, настъпва ендотермичен 
процес и се получава обледяване на арматурата. За да се компенсира загубата на 
температура е необходимо предварително подгряване на постъпващия природен газ в ПРС. 
За целта на разстояние 9.25м от ПРС и на 11.78м от мобилните бутилкови групи ще се 
монтира подгревателен модул с обща мощност 72.0 kW, който включва 3 бр. газови котли 
(два работни и един резервен) със затворена камера на горене, снабдени с помпа, предпазен 
клапан по вода, обезвъздушител, както и необходимата предпазна и спирателна арматура.
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Необходимото количество природен газ за подгревателния модул ще се подава от ПРС, като 
за целта на тръбопровода с налягане 10 bar, ще се направи отклонение 1" снабдено с кран, 
регулатор на налягане с вграден отсекател и предпазен клапан. От ПРС до подгревателния 
модул ще се изгради газопровод от стоманени тръби с диаметър 032x3.0, а непосредствено 
преди газовите котли ще се монтира манометър със спирателен кран. На входа на всеки уред 
ще се монтира спирателен кран, стабилизатор на налягане с филтър за газ и антивибрираща 
връзка. Антивибриращите връзки се предвижда да бъдат изградени от гъвкава тръба INOX 
304.

Подгревателният модул ще се монтира в метален шкаф с габаритни размери 
3200/1550/600 мм. Преносът на топлоносител от подгревателния модул до всяка серпентина 
на ПРС ще става по отделни тръбопроводи РЕ-А1026хЗ.О предварително изолирани, като 
циркулацията ще се осигурява от отделни помпи. Газовите котли и отделните подгревателни 
кръгове ще се обединят в хидравличен изравнител.

От бутилковите групи към ПРС ще постъпва природен газ по брониран маркуч за 
работно налягане 220 bar.

ПРС ще се монтира в метален шкаф с габарити 4500/1550/600мм. Шкафът се осигурява 
с вентилационни отвори, обезпечаващи естествена вентилация и осемкратен въздухообмен 
за 1 час.

След изхода на ПРС ще бъде монтиран турбинен разходомер с електронен коректор по 
налягане и температура Actaris TZ 100 G250.

За транспортиране на трейлерите с компресирания природен газ ще се използват 
съществуващи пътища на територията и извън територията на обогатителния комплекс.

Газова инсталация с работно налягане 1.0 МРа
Площадковият газопровод ще има два участъка:
- подземен участък - изграден от тръби полиетилен висока плътност 77.69 м.
- надземен участък - изграден от стоманени тръби с обща дължина 2.68 м.
Основните параметри на инсталацията са следните:
Транспортиран флуид
Работно налягане
Материал
Начин на полагане
Налягане на изпитание на якост
Налягане на изпитание на плътност

природен газ 
1.0 МРа
стомана/полиетилен 
надземно/подземно 
1.4 МРа 
1.0 МРа

Дълбочината на полагане на подземния участък от газопровода е минимум 0.8 м от 
горния ръб на тръбата до повърхността на земята. Преди монтажа на газопровода дъното на 
траншеята ще се изчиства от остри камъни и ще се изравнява със слой от мека почва или 
пясък. След полагане на газопровода ще се направи обратна засипка с 10 см пясъчна 
възглавница и почва. Местоположението на подземния газопровод се означава със сигнална 
лента с надпис “ВНИМАНИЕ ГАЗ", положена на разстояние 0.3 м над горната образуваща на 
тръбата.

Промишлена газова инсталация с работно налягане 0.05 МРа
Основните параметри на инсталацията са следните:
Транспортиран флуид
Работно налягане
Материал
Начин на полагане
Налягане на изпитание на якост

природен газ 
0.05 МРа 
стомана 
надземно 
0.09 МРа
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Налягане на изпитание на плътност 0.05 МРа
След газорегулаторното табло до горивната уредба ще се изгради газопровод от 

стоманени тръби с диаметър 0219x5.0 и 0133x4.0.
Тръбите ще бъдат захванати чрез метални, разглобяеми скоби към съществуващи опори 

по стоманобетонната конструкция на сградата. Газопроводът завършва преди горивната 
уредба посредством спирателна клапа, филтър за газ и антивибрационен компенсатор за газ 
от неръждаема стомана.

Газорегулаторно табло /ГРТ-котелна централа/
За осигуряване с природен газ на автоматичната газомазутна горелка, монтирана на 

котел за водна пара, на северната фасада на сградата на котелната централа ще се монтира 
газорегулаторно табло.

ГРТ завършва с електрически отсекателен магнетвентил за газ. Магнетвентилът е 
свързан с взривозащитната инсталация на сградата на топлосилов цех и прекратява притока 
на газ към помещението в случай на пропуски на газ.

Горивна уредба
На котел КМ 12 ще бъде монтирана газо-мазутна горелка разделна КТР525А, 

производство на фирма “UNIGAS” - Италия, с мощност 9,75 MW. Основното гориво е 
природен газ, а мазутът е резервно гориво.

Данни за горелката - газомазутна
C.I.B. Unigas "КТР525А"
Максимална топлинна мощност kW 2000 - 9750
Максимален разход на гориво природен газ нм3/ч 212- 1032
Максимален разход на гориво мазутно гориво кг/ч 178 - 869

Пред нея ще се монтира отсекателна група. Конфигурацията на горелката позволява 
автоматизиране на всички основни технологични процеси. По този начин се подобрява 
горивния процес, намаляват се вредните емисии и се подобряват условията на работа на 
експлоатационния персонал.

Запалването на горелката става автоматично по програма. При опасна ситуация 
магнетвентилите прекратяват притока на газ мигновено. Те се затварят и при отпадане на 
електрическото напрежение. Разположението на съоръженията позволява безпрепятствен 
достъп на обслужващия персонал до тях.

Мълниезащитна и заземителна инсталация на инсталацията за декомпресиране
Предвижда се изграждане на мълниезащитна инсталация и заземителна инсталация на 

площадката на инсталацията за декомпресиране. За целта ще се монтира мълниепримник, 
монтиран на мачта с височина 8 м.

До площадката за декомпресиране ще се доведе електрозахранване от сградата на 
топлосилов цех за захранване на подгряващите вода газови котли. Кабелът ще е положен 
подземно, успоредно на газопровода.

Полагането на кабела в кабелния изкоп ще стане като под него и отгоре му се насипе 
пласт ситен пясък с дебелина не по-малка от 10 см. Върху горния слой пясък се насипва 
добре трамбована пръст до достигане на дълбочина 0,3 м от кота терен, при която върху 
кабелната линия се поставя специална полиетиленова лента сигнализираща за наличието на 
кабел под напрежение. Върху лентата отново се насипва пръст и се трамбова до достигане 
нивото на терена.

За присъединяване на авторемаркетата на мобилните бутилкови групи към 
заземителния контур се предвиждат два извода на поцинкована шина 40x4 с болт с перната 
гайка от цветен метал. Металните шкафове на подгряващия модул и регулиращия модул ще
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се присъединят към заземителния контур.
Газорегулаторното табло и въздушният газопровод в котелното помещение ще се 

заземят към съществуващата заземителна инсталация на сградата на котелното.
Взривозащитна инсталация - помещение на топлосилов цех.
С оглед на безопасната работа и за да се спазят изискванията на Наредбата за 

противопожарни строителни и технически норми, в помещението ще се изгради 
взривозащитна инсталация, включваща:

• Триканална станция за следене концентрацията на метан във въздуха на 
помещението;

• Аварийна вентилация, осъществявана от осеви вентилатори в искронеобразуващо 
изпълнение;

• Аварийно осветление, осъществено от осветително тяло в искронеобразуващо 
изпълнение;

• Управляващо табло със светлинна и звукова сигнализация в случай на авария;
• Отсекателен магнетвентил, прекратяващ притока на газ към помещението в случай на 

пропуск по газовите линии.
На предвидената за изграждане площадка за декомпресиране на природен газ, във всеки 

един момент ще има разположени 4 броя трейлери с вместимост 6000 м3 компресиран 
природен газ всеки.

Описание на опасните химични вещества, които са или се планира да бъдат налични в 
предприятието/съоръжението е представено в таблицата по-долу.
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ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА на площадката на Обогатителен комплекс на „Елаците - Мед” АД, с. Мирково

Химично
наименование1 CAS № ЕС №

Категория/категории на 
опасност съгласно Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 за 
класифицирането, 

етикетирането и опаковането 
на вещества и смеси (CLP) 
(OB, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.)

Класификация 
съгласно 

приложение № 3 
към чл. 103, ал. 1 

ЗООС2

Проектен 
капацитет на

технологичнот
о съоръжение 
(съоръжения)

(в тонове) 3

Налично 
количество(в 

тонове)4
Физични
свойства5

1 2 3 4 5 6 7 8
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

Натриев хидросулфид 16721-80-5 240-778-0

Acute tox. 3; Н301, Skin corr. IB; 
H314, Eye damage 1; H318, Acute 
aquatic 1; H400, Metal corr. 1; 
H290

В част 1 - H2 - остра 
токсичност;
El - опасни за водната 
среда в Категория 
Остра опасност,
категория 1, или
Хронична опасност, 
Категория 1.

150 130 Твърдо тяло, 
прах или люспи

Метил изобутил 
карбинол

108-11-2 203-551-7
Flam.Liq.3; H226. Serious eye 
damage/eye irritation - cat.2; H319, 
STOT SE-Cat.3; H335,

В част 1 - Р5в
запалим и течности,
Категория 2 или 3

327 81 Безцветна
течност

Керосин 8008-20-6 232-366-4
Flam.Liq.3; H226, Asp. Tox.l, 
H304, Skin.Irrit.2, H315; STOT 
SE3:H336, Aquatic Chronic2, H411

Поименно изброено в 
част 2 - т.34. (б);
В част 1 - Р5в - 
запалим и течности, 
Категория 2 или 3.
Е2 - опасни за водната 
среда в категория 
хронична опасност, 
Категория 2

38,8 8 Прозрачна
течност

Мазут 68476-33-5 270-675-6

Care. IB, H350; Repr.2, H361d;
STOT RE. 2, H373; Acute Tox.
4, H332; Aquatic Chronic 2,
H411;

Поименно изброено в 
част 2 - т.34. (г);
В част 1 — Е2 -

опасни за водната
среда в категория 
хронична опасност, 
Категория 2.

820 800
Кафеникаво- 
черна течност
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Химично
наименование1 CAS № ЕС №

Категория/категории на 
опасност съгласно Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 за 
класифицирането, 

етикетирането и опаковането 
на вещества и смеси (CLP) 
(OB, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.)

Класификация 
съгласно 

приложение № 3 
към чл. 103, ал. 1 

ЗООС2

Проектен 
капацитет на

технологичнот
о съоръжение 
(съоръжения)

(в тонове) 3

Налично 
количество(в 

тонове)4
Физични
свойства5

1 2 3 4 5 6 7 8
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

Газьол съд. на сяра 
0.001% - за отопление

68334-30-5 269-822-7

Flam. Liq. 3 Н226; Acute Tox. 4 
H332; Skin Irrit. 2, H315; Asp. Tox.
1, H304; Care. 2, H351, STOT RE. 2 
H373; Aquatic Chronic 2, H411

Поименно изброено в 
част 2 - т.34. (в);
В част 1 - Р5в - 
запалими течности, 
Категория 2 или 3.
Е2 - опасни за водната 
среда в категория 
хронична опасност. 
Категория 2

4,5 4,5 Червена
течност

Автомобилен бензин 86290-81-5 289-220-8

Flam. Liq. 1, H224; Skin Irrit. 2, 
H315; Asp. Tox. 1, H304; Repr. 2, 
H361fd; Muta. IB, H340; Care. IB, 
H350; STOT SE 3. H336; Aquatic 
Chronic 2, H411

Поименно изброено в 
част 2 - т.34. (а);
В част 1 - Р5а -
запалими течности, 
Категория 2 или 3.
Е2 - опасни за водната 
среда в категория 
хронична опасност. 
Категория 2

7 6,5
Прозрачна до 
жълтеникава
течност

Дизелово гориво 68334-30-5 269-822-7

Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, 
H332; Skin Irrit. 2, H315; Asp. Tox.
1, H304; Care. 2, H351; STOT RE.
2, H373; Aquatic Chronic 2, H411

Поименно изброено в 
част 2 - т.34. (в);
В част 1 - Р5в -
запалими течности, 
Категория 2 или 3.
Е2 - опасни за водната 
среда в категория 
хронична опасност. 
Категория 2

21 19,8
Слабо
жълтеникава
течност

| Ацетилен 74-86-2 200-816-9 Flam.Gas 1, H220; Press Gas, H280; 
Експ. (EUH006)

Поименно изброено в 
част 2 - т.19;

0,05 0,05 Безцветен газ
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Химично
наименование1 CAS № ЕС №

Категория/категории на 
опасност съгласно Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 за 
класифицирането, 

етикетирането и опаковането 
на вещества и смеси (CLP) 
(OB, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.)

Класификация 
съгласно 

приложение № 3 
към чл. 103, ал. 1 

ЗООС2

Проектен 
капацитет на

технологичнот
о съоръжение 
(съоръжения)

(в тонове)3

Налично 
количество (в 

тонове)4
Физични
свойства5

1 2 3 4 5 6 7 8
Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

В част 1 - Р2 - 
Запалими газове.
Категория 1 или 2

Кислород 7782-44-7 231-956-9 Ох. Gas 1, Н270; Press Gas, Н280;

Поименно изброено в 
част 2 - т.25;
В част 1 - Р4 - 
Оксидиращи газове 
Категория 1

0,7 0,6

Безцветен газ

Пропан - бутан 68512-91-4 270-681-9
Flam.Gas 1, H220; Press Gas, 
H280; Muta IB, H340; Care.IB, 
H350

Поименно изброено в 
част 2 - т.18;
В част 1 - Р2 - 
Запалими газове.
Категория 1 или 2

0,35 0,2

Втечнена
безцветна
газова смес

Аргон/метан
7440-37-1/

74-82-8
231-147-0/
200-812-7 Flam.Gas 1, H220, Press Gas, H280

В част 1-Р2-
Запалими газове.
Категория 1 или 2

0,06 0,055 Безцветен газ

Природен газ 8006-14-2 232-343-9 Flam.Gas 1,H220

Поименно изброено в 
част 2, т. 18
В част 1 - Р2 - 
Запалими газове,

| Категория 1 или 2

16,8 16,8 Безцветен газ, 
без миризма
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ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ на площадката на Обогатителен комплекс на „Елаците - Мед” АД, с. Мнрково

Химично
наименование

CAS № ЕС №

Категория/и на опасност 
съгласно Регламент (ЕО)

№ 1272/2008 за 
класифицирането, 

етикетирането и опаковането 
на вещества и смеси (CLP) 
(OB, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.)1

Класификация 
съгласно 

приложение № 3 
към чл. 103, ал. 1 

ЗООС2

Проектен 
капацитет на

технологичнот
о съоръжение 
(съоръжения)

(в тонове)3

Налично 
количество(в 

тонове)4

Физична 
форма на 

веществото5

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС
Отпадъчни масла
(машинни,хидравличн 
и, смазочни)
(отпадък с код 12 01 
07*, 13 01 10*, 13 02 
08*)

Skin Sense, Н317; Aquatic Chronic
2, 11411:

В част 1 - Е2 - опасни 
за водната среда в 
категория хронична 
опасност. Категория 2

12 12

Отпадъчни греси 
(отпадък с код 12 01 
12*)

Skin Irrit. 2, H315; Eye damage 1, 
H318; Aquatic Chronic 2, H411

В част 1 - Е2 - опасни 
за водната среда в 
категория хронична 
опасност. Категория 2

2,5 2,5

Утайки от
маслоуловители 
(отпадък с код 13 05 
03*)

Skin Irrit. 2 H315; Aquatic Chronic
2, H411

В част 1 - Е2 - опасни 
за водната среда в 
категория хронична 
опасност, Категория 2

3 3

Утайки от мазут
(отпадък с код 13 07 
01*)

Care. IB, H350; Repr.2, H361d;
STOT RE. 2, H373; Acute Tox.
4, H332; Aquatic Chronic 2,
H411;

В част 1 - Е2 - опасни 
за водната среда в 
категория хронична 
опасност, Категория 2

3,5 3,5

Опаковки съдържащи 
опасни вещества
(отпадък с код 15 01 
10*)

Skin corr. IB, H314; Eye damage 1, 
H318; Aquatic Chronic 2, H411

В част 1 - Е2 - опасни 
за водната среда в 
категория хронична 
опасност. Категория 2

7,5 7,5

Маслени филтри
(отпадък с код 16 01 
07*)

Acute Tox. 4, H302; Skin Sense,
H317; Aquatic Chronic 2, H411

В част 1 - Е2 - опасни 
за водната среда в 
категория хронична 
опасност, Категория 2

1,5 1,5
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7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. Транспортният достъп е осигурен чрез съществуващи транспортни връзки.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите 
на закриване, възстановяване и последващо използване

Строителството, като организация, ще се разгърне само върху територията на ПИ 
48324.22.10 по плана на землището на с. Мирково, общ. Мирково, обл. Софийска. Не са 
необходими и не се предвижда ползване на допълнителни временни площадки извън имота. 
Не се налага закриване, възстановяване и последващо използване на обекти по време на 
строителството.

Предвижда се реализацията на ИП да се извърши на следните етапи:
Одобряване на ИП;
Издаване на разрешително за строеж;
Изграждане;
Въвеждане в експлоатация.

Изпълнението на всички етапи ще бъде съобразено с изискванията на действащото към 
дадения момент национално законодателство.

Строителството включва изпълнение на строително-монтажните работи, направа на 
съответните проби и изпитания, съгласувателни процедури и пускане на обекта в действие. 
Ще бъдат предвидени най-добрите строителни практики за постигане на оптимална 
енергийна ефективност. По време на строителството ще се извършва оросяване на 
строителната площадка и пътища.

9. Предлагани методи за строителство
Реализацията на ИП ще бъде извършена по стандартни нормативно утвърдени методи за 

подобен вид строително-монтажни работи. Проектът ще бъде реализиран на един етап.
Основните процеси при строежа са:

Подготовка на площадката;
- Груб строеж до кота ±0.00 (изкопи, полагане на настилка на кота ±0.00, обратни 

насипи);
Изпълнение на външни подземни инсталации (Електро, Газ);
Изпълнение на довършителни работи.

Строителството ще се извършва със съвременни строителни материали със сертификати 
и декларации за производство.

Цялото изпълнение на ИП ще бъде осъществено съгласно съществуващите нормативни 
изисквания за подобен тип строителство.

Прилаганите методи за строителство ще гарантират добра организация и висока степен 
на качество на изпълнението от страна на Изпълнителя на проекта, за недопускане на 
отрицателно въздействие върху площадката и прилежащите територии.

При изграждането ще се използват методи на сухо строителство. Изкопни дейности се 
планират основно при полагане на газопровода и електрическия кабел. Образуваните 
изкопни земни маси ще бъдат използвани за обратен насип на терена.

Очакват се следните етапи в процеса на строителството:
Подготовка на терена - строителството ще стартира с изземване на хумусния пласт 

почва, който ще бъде използван за рекултивация на терена и при обособяване на зелените 
площи. Вертикална планировка.

Изкопни дейности - подготовка на основа за площадка и траншеи за подземен 
газопровод и електрически кабел;
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Полагане на захранващ кабел на площадката за декомпресиране;
Монтиране на газопроводи;

- Подготовка на земна основа - армировка и бетон;
Монтаж на оборудване;
Довършителни работи;

- Обратна засипка;
Озеленяване.

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

По време на строително-монтажните дейности:
По време на строителството не се предвижда употребата на вода тъй като бетона ще се 

доставя готов.
За основата на площадката ще се използват различни фракции трошен камък в обем 222 

куб. м.
Други природни ресурси в етапа на строителството няма да се използват.
По време на експлоатацията:
• Природен газ - ще се използва с цел захранване на нова автоматична газомазутна 

горелка, монтирана на котел за водна пара в помещение на топлосилов цех.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на 

третиране
ИП не предвижда образуването на битови и промишлени отпадъчни води.
По време на строителството ще се образуват количества строителни отпадъци, които ще 

се съхраняват временно на площадката до предаването им на фирми, притежаващи 
разрешение за дейности със строителни отпадъци:

Код Наименование - строителни отпадъци
17 02 03 Пластмаса
17 04 05 Желязо и стомана
17 04 11 Кабели
17 06 04 Изолационни материали

Изкопаните земни маси ще бъдат използвани за обратна засипка на строителната
площадка.

Не се очаква образуването на отпадъци по време на експлоатацията на ИП.
Експлоатацията на инвестиционното предложение не предвижда образуването на опасни 

отпадъци.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

върху околната среда
12.1. Атмосферен въздух
По време на изграждането се предвижда оросяване на работната площадка и временно 

разположените в границите й земни маси, за да не се допуска запрашаване.
В периода на експлоатация - източник на емисии ще бъде автоматичната газова горелка 

в резултат от изгаряне на природния газ.
Чрез реализиране на инвестиционното предложение ще се постигне понижаване на 

отделяните в атмосферата вредни емисии, образувани при работата на съществуващата 
мазутна горелка, в резултат от преминаването към по-екологично гориво - природен газ.

Образуваните емисии от работата на газовата горелка ще бъдат извеждани на безопасно 
разстояние в атмосферата чрез съществуващ комин.

Епизодични емисии на горивни газове от МПС ще се наблюдават единствено през 
светлата част на деня, но няма да доведат до наднормено ниво на характерните замърсители
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прах, азотни оксиди, метанови и неметанови въглеводороди, поради добрата възможност за 
асимилация на атмосферния въздух в района и благоприятни за разсейването 
метеорологични условия.

12.2. Повърхностни, подземни и отпадъчни води
Строителството и експлоатацията на ИП не е свързано с образуване на нови битови и 

промишлени отпадъчни води за топлосилов цех.
По време на строителството, за нуждите на персонала, ще бъдат използвани 

съществуващите санитарни помещения.
Реализирането на ИП не създава предпоставки за замърсяване на повърхностните и 

подземните води в района.
12.3. Вредни физични фактори
По време на строителството се очакват отделни епизодични емисии на шум от 

строителната техника, при което въздействието ще се ограничи в рамките на площадката. 
Използването на изправна строителна техника и механизация ще гарантира допустимо 
шумово ниво на обекта.

Наличието на фадрома и хидрочук (за разбиване на евентуални скални образувания при 
прокопаване на траншеи) могат да повишат звуковото налягане до 90 dB/А, но това 
повишаване ще бъде епизодично в рамките на няколко часа.

Експлоатацията на ИП не е свързана с генериране на шум в околната среда, тъй като 
всички емитери на шум са капсулирани (разположени в закрити помещения). Известен 
дискомфорт може да създаде съсредоточаване на няколко на брой МПС, доставящи суровина 
(природен газ), но това въздействие е краткотрайно и би се случило само в светлата част на 
денонощието.

12.4. Геоложка основа, земни недра, почви, растителност и животински свят
Строителните дейности ще се ограничат в рамките на терена, поради което по време на 

строителството не се очакват негативни въздействия върху геоложка основа, земни недра, 
почви, растителност и животински свят. По тази причина не са разгледани мерки по 
отношение предотвратяване негативните въздействия върху тях.

12.5. Отпадъци
Строителните отпадъци ще бъдат управлявани съгласно изработен План за управление на 

строителните отпадъци (ПУСО), част от проектната документация, съставена на етап 
проектиране.

Земните маси, получени в резултат от изкопните дейности и подготовката на терена, ще 
бъдат използвани в обратни насипи на същата площадка, за подравняване и оформяне на 
зелените площи.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство, третиране на отпадъчните води)

Няма други дейности свързани с ИП. Реализацията на ИП ще осигури ефективно 
протичане на дейността, при минимално отрицателно въздействие върху околната среда.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение
Няма необходимост от други разрешителни по реда на законодателството по околна 

среда свързани с ИП.
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда
При изграждането и експлоатацията на ИП няма условия за замърсяване на околната 

среда или дискомфорт за хората, животинските и растителните видове. Характерът на 
предложението не предполага генерирането на отпадъци и вредни емисии, които да окажат 
негативно отражение върху компонентите на околната среда.
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Подробна информация за въздействието върху компонентите и факторите на околната 
среда се съдържа в т. IV на настоящата информация.

Генерираният на територията на обекта шум се очаква да бъде с ниско ниво и честота на 
въздействие в рамките на имота, като не се очаква да окаже влияние извън неговите граници.

Движението на моторни превозни средства за обслужване на обекта няма да доведе до 
значително увеличаване на съществуващото атмосферно замърсяване в района поради 
добрата възможност от асимилация на атмосферния въздух.

Дейностите, които ще се осъществяват в обекта няма да доведат до замърсяване на 
почвите, водите и атмосферния въздух в района, предвид характера им и поради 
предприетите от Инвеститора мерки за намаляване на вредното им въздействие.

16. Риск от аварии и инциденти
При изпълнение на мерките за предотвратяване на възможни опасности за работещите, 

обектът ще бъде място за работа, гарантиращо безопасни и здравословни условия на труд.

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. 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

Инвестиционното предложение на "Елаците-Мед" АД ще се реализира в ПИ 48324.22.10 
в землището на с. Мирково, общ. Мирково, обл. Софийска. По време на строителството, 
площта необходима за временни дейности при изпълнение на обекта, ще бъде в границите на 
ПИ 48324.22.10.

В приложенията към настоящата информация е представена актуална скица на имота.
На схемата по-долу е показано разположението на ПИ 48324.22.10 и разстоянията до най- 

близките зони подлежащи на здравна защита и зони за защита по Натура 2000.
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Територията, предмет на инвестиционното предложение, не попада в защитени
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територии, КОРИНЕ места, Рамсарски места, флористично важни места, орнитологични 
важни места. Територията, на която ще се реализира ИП не попада в защитени зони от 
мрежата НАТУРА 2000.

Не се очаква въздействие на ИП върху обектите подлежащи на здравна защита, предвид 
отдалечеността им.

Най-близко разположената защитена зона е Защитена зона BG0QQ1493 “Централен 
Балкан-Буфер ” по Директива за местообитанията.

Най-близо разположения до границите на имота обект, подлежащ на здравна защита по 
смисъла на §1, т.З от допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС е жилищна сграда 
от село Мирково, отстояща на около 1343 м западно.

ИП не попада:
- в границите на санитарно - охранителни зони около водоизточници и съоръжения за 

питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;

- в границите на територии, обявени за опазване на стопански значими водни биологични 
видове;

Изграждането на ИП, не предполага някакво сериозно въздействие върху защитените 
зони и не застрашава по никакъв начин местообитанията на редки растителни и животински 
видове. Експлоатацията на ИП не предвижда замърсяване на околната среда над 
допустимите норми и не представлява опасност за нея.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката 
или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 
ползватели на земи

Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото 
ползване на други земи, както и на действащите планове за района.

Обектът е добре приспособен към зоната и околните терени. С реализацията на 
инвестиционното предложение не се променя статута на терена и не се променят сегашните 
условия по ползване на производствената площадка. При реализиране на бъдещата дейност 
няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти. Инвестиционното 
предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство 
с разглеждания имот.

3. Зониране или земеползване, съобразно одобрени планове
Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на площадка, 

разположена в ПИ 48324.22.10 от плана на землището на с. Мирково. Поземленият имот е с 
начин на трайно ползване - За черната и цветната металургия. Дейността на площадката не 
налага промяна на съществуващото зониране или промяна на вече одобрени устройствени 
или други планове.

4. 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

Площадката отстои на 1343 м от жилищната зона на с. Мирково, общ. Мирково.
В обхвата на ИП не са налични обекти - паметници на културата и културно- 

историческото наследство.
Имотът не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа 

НАТУРА 2000. Най-близо разположената е 33 „Централен Балкан-Буфер“ с код BG0001493.
В близост до терена на ИП не са налични уязвими зони, защитени зони, санитарно- 

охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
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водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди.

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси
На територията на имота, предвид дългогодишното му предназначение, няма налични 

природни ресурси, съответно такива не се засягат с инвестиционното предложение.
С реализация на инвестиционното предложение, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси няма да бъдат променени.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
Имотът предвиден за осъществяване на инвестиционното предложение е собственост на 

възложителя, поради което не са разглеждани други алтернативи за местоположение.
Проектирането, изграждането и експлоатацията на ИП ще осигурява най-благоприятни 

условия за упражняване на производствената дейност, пожарна безопасност, охрана на 
обекта, ефективно използване на наличния терен и инфраструктура.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (КРАТКО 
ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните 
активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, 
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите 
елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни 
ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и 
процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите 
енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично 
модифицирани организми

Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното 
предложение е ограничен и локален, в рамките на разглеждания имот.

В следствие реализацията на ИП не се очаква въздействие върху хората, здравето им, 
флората и фауната, почвите, земеползването, материалните активи, хидрологията и 
качеството на водите, качеството на въздуха, климата, шума и вибрациите, ландшафта, 
паметниците на културата и взаимовръзката между тях.

Въздействие върху хората и тяхното здраве
Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с емитирането на фактори, които 

да окажат влияние върху здравния статус на населението.
При спазване на нормативните изисквания, реализацията на инвестиционното 

предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравния статус на хората и 
околната среда.

Обектът отстои на 1343 м по права линия от най-близката жилищна зона на село 
Мирково, което предполага невъзможност за директно или косвено въздействие и съответно 
липса на отрицателно въздействие и здравен риск.

По време на строителните дейности не се очаква получаване на отрицателни 
въздействия, преки, временни и със средна степен на въздействие върху персонала на 
площадката. При спазване на нормите за безопасен труд и използване на лични предпази 
средства такива въздействия не следва да се проявяват. Строителните работи, свързани с 
изграждането на съоръженията ще бъдат с минимален обем и краткотрайни. Ще се използват 
съществуващите вътрешнозаводски пътища. Не се очакват вредни ефекти върху средата за 
обитаване и здравното състояние на населението, най-близко разположеното с. Мирково. 
Доставянето на инертни материали, специални изолационни и строителни материали, както и 
на специфичното оборудване ще има благоприятно социално-икономическо въздействие по 
отношение на фирмите заети с подобен вид дейности;
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По време на експлоатацията не се очаква пряко и/или непряко отрицателно 
въздействие върху населението.

При нормална експлоатация на обекта не се очаква формиране на наднормени емисии в 
атмосферния въздух, водите (в т.ч. подземните води), почвите, нито образуване на 
непланирани емисии отпадъци от дейността. Вредни физични фактори (шум и вибрации), 
при спазване на мерките за намаляване и огрничаване на риска от аварии и при спаване на 
технологичта на работа, няма да оказват лимитиращо действие върху работещите и 
населението.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че 
реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействвие 
върху здравето на хората.

Въздействие върху земеползването и материалните активи
Инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на площадка разположена в 

ПИ 48324.22.10 от плана на землището на с. Мирково. Поземленият имот е с начин на трайно 
ползване - За черната и цветната металургия. Не се предвижда изготвянето на подробен 
устройствен план за промяна на предназначението му. Очакваното въздействие ще е 
локално, само в границите на площадката на ИП.

Въздействие върху атмосферния въздух
При строителството на обекта е възможно неорганизирано увеличаване на съдържанието 

на прах в атмосферния въздух, вследствие изкопните дейности и движението на 
строителната и транспортна техника. Това въздействие ще бъде краткотрайно и 
локализирано в района на строителната площадка.

При строителството ще бъде използвана транспортна и строителна техника, вследствие 
на което се очаква отделяне на емисии от изгорели газове от работата на двигателите с 
вътрешно горене. Емисиите ще са с кратка продължителност само в рамките на строителната 
площадка.

С цел ограничаване на този вид въздействие, ще бъдат въведени правила за работа с 
машините:

- Транспортните средства ще бъдат с изключени двигатели при престой;
- Движението им ще се извършва при ниска скорост с цел недопускане на силно 

запрашаване;
- Ще бъде извършвано оросяване на работните пътища и площадки.

Образуване на емисии по време на експлоатацията на ИП се очаква вследствие процесите 
по изгаряне на природен газ при работата на автоматичната газо-мазутна горелка и при 
процесите на подгряване на газа в ПРС. Осигуряването на добро разсейване на емитираните 
вредни вещества в атмосферата и недопускане на задържането им в приземния атмосферен 
слой, ще бъде постигнато чрез подходящо оразмеряване на източниците на емисии. 
Отвеждането на димните газове образувани в следствие изгаряне на природния газ в 
автоматичната газо-мазутна горелка ще се извършва през съществуващ комин.

При работа на обекта няма други източници на вредности, представляващи опасност за 
чистотата на въздуха.

При спазване на всички нормативни изисквания се очаква незначително влияние върху 
качеството на атмосферния въздух.

Въздействие върху водите
По време на изграждането и при експлоатация на инвестиционното предложение не се 

налага корекции на реки, хидротехнически съоръжения и др. При реализиране на 
инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху качеството на 
повърхностните и подземни води, тъй като такива не се предвижда да бъдат използвани.

Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни и подземни водни обекти.
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Характера на ИП не е свързан с образуване на допълнителни битови и промишлени 
отпадъчни води, освен вече съществуващите.

Въздействие върху почвите, земните недра и ландшафта
При строителството ще се извършват изкопни работи, което ще доведе до отнемане на 

почва и земни маси. Изкопаните земни маси ще се използват обратно за заравняване, 
възстановяване и ландшафтно оформление на терена.

По време на експлоатацията няма да се извършват дейности, които да повлияят върху 
ландшафта.

Не се очаква замърсяване на почвите по време на експлоатацията на ИП.
Въздействие върху растителен, животински свят и Защитени територии
По време на строителството и експлоатацията не се очаква негативно въздействие върху 

флората и фауната.
ИП не засяга защитени територии.
Въздействие върху единични и групови паметници на културата
Площадката, върху която ще се реализира ИП не засяга обекти на културно- 

историческото наследство.
Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различни видове 

отпадъци
Отпадъците, образувани по време на строителството на ИП ще бъдат временно 

съхранявани в границите на строителната площадка и в последствие извозвани от фирми, 
притежаващи необходимото разрешително за извършване на дейността.

С приключване на строителните работи ще се преустанови генерирането на строителни 
отпадъци, освен в случаите, в които се налагат ремонтни работи на вече изградения обект.

Образуваните по време на строителството и експлоатацията битови отпадъци, ще бъдат 
събирани в специално предназначени за целта контейнери и ще бъдат периодично извозвани 
от общинската фирма по сметосъбиране.

Въздействие на рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, 
както и някой генетично модифицирани организми

По време на строителството се очаква да има кратко и локално въздействие на шум и 
вибрации. Въздействието ще е временно само за периода на СМР и се отнася само за 
работната среда.

По време на експлоатацията въздействието ще е минимално с локален характер.
Не се очаква въздействие на шум извън границите на площадката. Инвестиционното 

предложение не е източник на радиации. Инвестиционното предложение не е свързано с 
употреба или отглеждане на генетично модифицирани организми.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 
на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Територията, предмет на инвестиционното предложение, не засяга защитени територии, 
КОРИНЕ места, Рамсарски места, флористично важни места, орнитологично важни места. 
Територията, на която ще се реализира ИП не попада в защитени зони от мрежата НАТУРА 
2000.

Най-близко разположените защитени зони са на 1411м. - Защитена зона "Централен 
Балкан-буфер" по Директива за местообитанията и на 1465м. - Защитена зона „Етрополе- 
Байтово “ по Директива за опазване на дивите птици. Не се очаква въздействие върху зоните 
в резултат от дейността.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 
средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)
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По време на строителството въздействието ще бъде краткотрайно, без кумулативен 
ефект.

При експлоатацията не се очаква въздействие върху компонентите на околната среда.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени 

места (наименование, вид - град,село, курортно селище, брой жители и др.)
В географско отношение площта, върху която ще бъде реализирано ИП е разположена в 

полите на Стара планина, в западната Златишко-Пиродопска котловина. Най-близо 
разположеното населено място е с. Мирково, общ. Мирково - 1343 м.

Предвид характера на дейностите, се очаква локално въздействие, в границите на 
работната площадка. Не се очаква отрицателно въздействие върху най-близо разположените 
населени зони на с. Мирково.

5. Вероятност на поява на въздействието
При експлоатацията на инвестиционното предложение, след реализацията му и при 

спазване на изискванията на екологичното законодателство, не се очаква поява на 
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието
С реализацията на инвестиционното предложение няма да има отрицателни въздействия 

с голяма продължителност, със значителна честота и обратимост на въздействие, които да 
оказват отрицателни въздействия.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и 
недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и 
човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на ИП:

№ Мерки Период Резултат/въздействие
1. Поддържане на график за редовно 

измиване на вътрешно-алейната пътна 
мрежа

Строителство
Експлоатация

Ограничаване 
разпространението на 
прахови емисии

2. Използване на съвременни горивни 
инсталации

Проектиране
Експлоатация

Осигуряват ефективно 
изгаряне на 
използваното гориво

3. Квалифициран обслужващ персонал Експлоатация Недопускане на аварии
4. Оползотворяване на излишните земни 

маси
Строителство Опазване на почвите от 

замърсяване
5. Сключване на договори за предаване на 

отпадъците за последващо третиране на
лица, които имат съответното 
разрешително по ЗУО

Строителство
експлоатация

Отпадъци

6. Подобряване на трудовата дисциплина и 
недопускане на нарушения

Строителство
Експлоатация Работна среда

7. Осигуряване необходимите лични 
предпазни средства (антифони, 
противопрахови маски, каски) за опазване 
здравето на работниците при 
съществуващите параметри на работната 
среда;

Строителство
Експлоатация Работна среда
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8. Ограничаване скоростта на движение на 
транспортните средства в рамките на
площадката и подходите към нея с цел
намаляване на запрашаването

Строителство
Експлоатация Атмосферен въздух

9. Спиране на двигателите на машините при 
престой с цел намаляване на емисии на 
изгорели газове от двигатели с вътрешно 
горене

Строителство Атмосферен въздух

10 Забрани за изоставянето, 
нерегламентираното изхвърляне и 
изгаряне или друга форма на 
неконтролирано обезвреждане на 
отпадъците

Строителство
Експлоатация

Отпадъци, Атмосферен 
въздух

8. Трансграничен характер на въздействията
Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не се очакват 

трансгранични въздействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до отрицателно 

въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
Въздействията ще бъдат локални, краткотрайни и временни.
При строителството няма да бъдат засегнати и унищожени популации на широко 

разпространени тревни, храстови и дървесни видове.
При стриктно спазване на нормативните изисквания и правила за екологосъобразно 

управление на отпадъците, не се очаква отрицателно въздействие на отпадъците върху 
компонентите на околната среда и здравето на хората.

Не се очаква инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху 
паметници на културно-историческото наследство.

Въздействието върху ландшафта ще е незначително.
Не се очаква трансгранично въздействие в резултат на реализиране на инвестиционното 

предложение.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Скица на ПИ 48324.22.10
2. Ситуация в М 1:250

\ )





ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

леснаия по геолвзил, София 1618. кв Павлово, va Мусала №1тел 02/818 83 82тв.А1|(0р9/955 53 33
КЛРТОГРЛФЛП И КЛЛЛСТЪР ACAO@CADASTRF.6G * WWW CADASTRE-BG

1618. кв "ПАВЛОВО" Ул "МУСАЛА" №1.02/8188394, 9556187, 
Sofia oblast@cadastre bg. БУЛСТАТ 130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-572007-22.11.2016 г.

Поземлен имот с идентификатор 48324.22.10 

С Мирково. общ. Мирково, обл София
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/05.11.2015 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: местност ГРАШИНА 
Площ 323807 кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана 
Начин на трайно ползване За черната и цветната металургия 
Стар идентификатор, няма 
Номер по предходен план: няма
Съседи 48324.22.19, 48324.58.55, 48324.57.28, 48324.57.27, 48324.57.29, 48324.57.30, 48324.111.1, 
48324.57.26, 48324.57.32, 48324.57.33, 48324.111.14, 48324.111.15, 48324.111.13, 48324.80.59, 
48324.111.16, 48324.80.65, 48324.80.58, 48324.80.61, 48324.80.63, 48324.80.62, 48324.80.64, 
48324.101.67, 48324.101.65, 48324.22.17, 48324.22.18, 48324.164.1, 48324.22.15, 48324.22.14, 
48324.163.1,48324.22.13, 48324.22.12, 48324.22.21, 48324.22.20

Координатна система БГС2005
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Софии 1618. кв Павлово, ул. Мусала №1
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Собственици:
1 122016037, "ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Няма данни за идеалните части
Нотариален акт № 123 том I per. 203 дело 137 от 25.03.2004г, издаден от PC ПИРДОП
Сгради, които попадат върху имота
1. Сграда 48324.22.10.1: застроена площ 727 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
2 Сграда 48324.22.10.2: застроена площ 749 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Складова база, 
склад
3 Сграда 48324.22.10.3: застроена площ 24 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда
4 Сграда 48324.22.10.4: застроена площ 107 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
5 Сграда 48324.22.10.5: застроена площ 150 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
6 Сграда 48324.22.10.6: застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда
7 Сграда 48324.22.10.7: застроена площ 55 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия
8 Сграда 48324.22.10.8: застроена площ 305 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда на 
транспорта
9. Сграда 48324.22.10.9: застроена площ 141 кв.м., брой етажи 2, предназначение Сграда на 
транспорта
10 Сграда 48324.22.10.10: застроена площ 16 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
11 Сграда 48324.22.10.11: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
12 Сграда 48324.22.10.12: застроена площ 286 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
13, Сграда 48324.22.10.13: застроена площ 178 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
14. Сграда 48324.22.10.14: застроена площ 211 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
15 Сграда 48324.22.10.15: застроена площ 4217 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
16 Сграда 48324.22.10.16: застроена площ 301 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
17 Сграда 48324.22.10.17: застроена площ 1613 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
18. Сграда 48324.22.10.18: застроена площ 2701 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена 
сграда
19 Сграда 48324.22.10.19: застроена площ 10356 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
20 Сграда 48324.22.10.20: застроена площ 323 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
21 Сграда 48324.22.10.21: застроена площ 1189 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
22. Сграда 48324.22.10.22: застроена площ 1455 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
23. Сграда 48324.22.10.23: застроена площ 745 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
24 Сграда 48324.22.10.24: застроена площ 77 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за 
енергопроизводство
25 Сграда 48324.22.10.25: застроена площ 2858 кв.м., брой етажи 1, предназначение Складова база, 
склад
26 Сграда 48324.22.10.26: застроена площ 277 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
27 Сграда 48324.22.10.27: застроена площ 566 кв.м., брой етажи 1,
сграда

Скица № 15-572007-22.11.2016 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-353219-15.11.2016 г.
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28 Сграда 48324.22.10.28: застроена площ 746 кв.м., брой етажи 1. предназначение: Промишлена 
сграда
29 Сграда 48324.22.10.29: застроена площ 745 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
30. Сграда 48324.22.10.30: застроена площ 742 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
31 Сграда 48324.22.10.31: застроена площ 743 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
32. Сграда 48324.22.10.32: застроена площ 748 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
33. Сграда 48324.22.10.33: застроена площ 82 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
34 Сграда 48324.22.10.34: застроена площ 181 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
35 Сграда 48324.22.10.35: застроена площ 74 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
36 Сграда 48324.22.10.36: застроена площ 4633 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
37 Сграда 48324.22.10.37: застроена площ 83 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Промишлена 
сграда
38. Сграда 48324.22.10.38: застроена площ 99 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
енергопроизводство
39 Сграда 48324.22.10.39: застроена площ 269 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
40 Сграда 48324.22.10.40: застроена площ 1012 кв.м., брой етажи 1. предназначение: Промишлена 
сграда
41 Сграда 48324.22.10.41: застроена площ 1304 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
42. Сграда 48324.22.10.42: застроена площ 79 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
енергопроизводство
43 Сграда 48324.22.10.43: застроена площ 439 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Сграда за 
енергопроизводство
44 Сграда 48324.22.10.44: застроена площ 72 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена 
сграда
45 Сграда 48324.22.10.45: застроена площ 131 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
46 Сграда 48324.22.10.46: застроена площ 623 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
47. Сграда 48324.22.10.47: застроена площ 1099 кв.м., брой етажи 4, предназначение:
Административна, делова сграда
48. Сграда 48324.22.10.48: застроена площ 220 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
49 Сграда 48324.22.10.49: застроена площ 1093 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
50 Сграда 48324.22.10.50: застроена площ 440 кв.м., брой етажи 8. предназначение:
Административна, делова сграда
51 Сграда 48324.22.10.51: застроена площ 172 кв.м., брой етажи 1. предназначение Промишлена 
сграда
52 Сграда 48324.22.10.52: застроена площ 41 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за 
енергопроизводство
53 Сграда 48324.22.10.53: застроена площ 152 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
54. Сграда 48324.22.10.54: застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена
сграда
55. Сграда 48324.22.10.55: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначенибТПромишЛена 
сграда /
56 Сграда 48324.22.10.56: застроена площ 189 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлен

w- tew
Скица № 15-572007-22.11.2016 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-353219-15.11.2016 г.
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сграда
57. Сграда 48324.22.10.57: застроена площ 103 кв.м., брой етажи 1. предназначение: Промишлена 
сграда
58 Сграда 48324.22.10.58: застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
59. Сграда 48324.22.10.59: застроена площ 781 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
60. Сграда 48324.22.10.60: застроена площ 275 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
61. Сграда 48324.22.10.61: застроена площ 113 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
62 Сграда 48324.22.10.62: застроена площ 587 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
63. Сграда 48324.22.10.63: застроена площ 1266 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
64 Сграда 48324.22.10.64: застроена площ 1590 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
65 Сграда 48324.22.10.65: застроена площ 5 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
66 Сграда 48324.22.10.66: застроена площ 260 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
67 Сграда 48324.22.10.67: застроена площ 262 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
68 Сграда 48324.22.10.68: застроена площ 83 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
69 Сграда 48324.22.10.69: застроена площ 34 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
70 Сграда 48324.22.10.70: застроена площ 37 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
71 Сграда 48324.22.10.71: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
72 Сграда 48324.22.10.72: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
73 Сграда 48324.22.10.73: застроена площ 24 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
74 Сграда 48324.22.10.74: застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
75 Сграда 48324.22.10.75: застроена площ 118 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
76 Сграда 48324.22.10.76: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
77 Сграда 48324.22.10.77: застроена площ 123 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
78 Сграда 48324.22.10.78: застроена площ 92 кв.м., брой етажи 1. предназначение Култова, 
религиозна сграда
79 Сграда 48324.22.10.79: застроена площ 554 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
80 Сграда 48324.22.10.80: застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
81 Сграда 48324.22.10.81: застроена площ 552 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
82 Сграда 48324.22.10.82: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
83 Сграда 48324.22.10.83: застроена площ 1483 кв.м., брой етажи 1
сграда
84 Сграда 48324.22.10.84: застроена площ 264 кв.м., брой етажи 1,
сграда

, предназначение: П 

предназнач

омишлена

янова/
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85 Сграда 48324.22.10.85: застроена площ 137 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
86 Сграда 48324.22.10.87: застроена площ 162 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
87 Сграда 48324.22.10.88: застроена площ 986 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
88. Сграда 48324.22.10.89: застроена площ 117 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена
сграда
89. Сграда 48324.22.10.90: застроена площ 30 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
90 Сграда 48324.22.10.91: застроена площ 89 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
91. Сграда 48324.22.10.92: застроена площ 40 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
92 Сграда 48324.22.10.93: застроена площ 34 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
93 Сграда 48324.22.10.94: застроена площ 80 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
94 Сграда 48324.22.10.95: застроена площ 60 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
95 Сграда 48324.22.10.96: застроена площ 35 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
96. Сграда 48324.22.10.97: застроена площ 35 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
97 Сграда 48324.22.10.98: застроена площ 12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
98 Сграда 48324.22.10.99: застроена площ 7 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
99 Сграда 48324.22.10.100: застроена площ 13 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена 
сграда
100. Сграда 48324.22.10.101: застроена площ 4 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
101 Сграда 48324.22.10.102: застроена площ 53 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена 
сграда
102 Сграда 48324.22.10.103: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
103 Сграда 48324.22.10.104: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена 
сграда
104 Сграда 48324.22.10.105: застроена площ 114 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
105 Сграда 48324.22.10.106: застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
106 Сграда 48324.22.10.107: застроена площ 281 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
107. Сграда 48324.22.10.108: застроена площ 304 кв.м., брой етажи 1, предназначение Складова база, 
склад
108 Сграда 48324.22.10.109: застроена площ 43 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за 
водоснабдяване и/или канализация
109 Сграда 48324.22.10.110: застроена площ 210 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
110 Сграда 48324.22.10.111: застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
111. Сграда 48324.22.10.112: застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена 
сграда
112 Сграда 48324.22.10.113: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1,
сграда
113 Сграда 48324.22.10.114: застроена площ 61 кв.м., брой етажи 2,
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сграда
114. Сграда 48324.22.10.115: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
115. Сграда 48324.22.10.116: застроена площ 86 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
116. Сграда 48324.22.10.117: застроена площ 156 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
117. Сграда 48324.22.10.118: застроена площ 600 кв.м., брой етажи 1, предназначение:
Селскостопанска сграда
118 Сграда 48324.22.10.119: застроена площ 33 кв.м., брой етажи 1. предназначение: Промишлена 
сграда
119 Сграда 48324.22.10.120: застроена площ 46 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
120 Сграда 48324.22.10.121: застроена площ 19 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
121. Сграда 48324.22.10.122: застроена площ 31 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
122. Сграда 48324.22.10.123: застроена площ 37 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
123. Сграда 48324.22.10.124: застроена площ 27 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
124 Сграда 48324.22.10.125: застроена площ 105 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
125 Сграда 48324.22.10.126: застроена площ 105 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
126. Сграда 48324.22.10.127: застроена площ 106 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
127. Сграда 48324.22.10.128: застроена площ 34 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
128. Сграда 48324.22.10.129: застроена площ 107 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
129 Сграда 48324.22.10.130: застроена площ 13 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
130. Сграда 48324.22.10.131: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
131 Сграда 48324.22.10.132: застроена площ 13 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за 
битови услуги
132. Сграда 48324.22.10.133: застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
133 Сграда 48324.22.10.134: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
134 Сграда 48324.22.10.135: застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
135 Сграда 48324.22.10.136: застроена площ 4 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
136 Сграда 48324.22.10.137: застроена площ 2 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
137 Сграда 48324.22.10.138: застроена площ 6 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
138 Сграда 48324.22.10.139: застроена площ 4 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
139 Сграда 48324.22.10.140: застроена площ 13 кв.м., брой етажи 1, предназначение
Административна, делова сграда
140 Сграда 48324.22.10.141: застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за 
битови услуги
141 Сграда 48324.22.10.142: застроена площ
енергопроизводство
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142. Сграда 48324.22.10.143: застроена площ 243 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена 
сграда
143 Сграда 48324.22.10.144: застроена площ 203 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена 
сграда
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