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Приложение № 2  

към чл. 6 от Наредбата за ОВОС  

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 
 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име:  „Д-Р ПАСЕВ –АИПСМП” ЕООД с ЕИК - 201379904   с адрес: гр. Кърджали, кв. 

„Възрожденци” бл.23, вх.Г, ет.9, ап.93, местожителство, гражданство на възложителя - физическо 

лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото 

лице. 

2. Пълен пощенски адрес. гр. Кърджали, кв. „Възрожденци” бл.23, вх.Г, ет.9, ап.93 

3. Телефон0361  62616, факс и e-mail. r_ vidinska@abv.bg 

4. Лице за контакти. Румяна Михайлова Видинска, тел 0886 740 989, е-mail: r_ vidinska@abv.bg 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 
1. Характеристики на инвестиционното предложение:  
С проекта се предвижда „основно” застрояване на нова сграда "Специализирана болница 

за рехалибитация"  в УПИ VII – за рекреационни и здравни дейности, кв 64, по плана на 

с.Минерални бани, Област Хасково.  

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на 
инвестиционното предложение в неговата цялост; 
       Имотът УПИ VII, кв 64, по плана на с.Минерални бани, област Хасково е с площ от 450,0м2.   

Достъпът до имота е осигурен от съществуваща улица по източната имотна граница. 

Специализираната болница за рехабилитация е ситуирана в централната част на имота.          

Сградата е  съобразена със съответните законосъобразни отстояния.  

Обща разгъната площ – РЗП = 1129,55м2  

10.Технически показатели 

ЗП кота -3,20 = 211,55м2 

ЗП кота ±0,00 = 177,55м2 

ЗП  кота +3,40 = 209,00м2 

ЗП  кота +6,20 = 209,00м2 

ЗП  кота +9,00 = 209,00м2 

ЗП  кота +11,80 = 113,45м2 

В новопроектираната сграда ще се помещават следните потребители: балнеолечебен център  

с 40 легла и спа център на кота  -3,40м с 16 посетителя. 

       Специализираната болница за рехабилитация ще представлява четири етажни нива, 

подпокривен етаж и сутеренно ниво. Сградата ще  има централен вход от източната страна  и 

второстепенен, обслужващ, който е осигурен от юг.  

       На кота ±0,00м. са предвидени централно разположено фоайе, в което е разположена 

рецепция. В североизточната част на сградата се предвижда техническо помещение, 

асансьор и стълбищна клетка, които осигуряват вертикалния достъп до всички нива. Южно от 

фоайето са предвидени приемен кабинет и лекарски кабинет. В западната част на сградата 

ще  се разположат зала за хранене, с излаз към северозападно разположената в имота 

тераса, разливна кухня и склад за хранителни продукти. 

        На кота +3,40м се предвиждат пет двойни и една тройна стая. Стая 1 и стая 2 са съответно 

тройна и двойна стая, с осигурени самостоятелни тераси с източно изложение. Стая 5  стая 6 са 

двойни стаи с тераси със западно изложение. Стая 4 и стая 5 са двойни стаи с южно изложение, 

без излаз към тераса. Всички стаи са със самостоятелни санитарни помещения.   Предвидено 

е  помещение за персонала, разположено в северната част на сградата, до стълбищната 

клетка.   

       На кота +6,20м се предвиждат пет двойни и една тройна стаи. Стая 7 и стая 8 са съответно 

тройна и двойна стая със самостоятелни тераси, с източно изложение. Стая 11  стая 12 са 

двойни стаи със самостоятелни тераси, със западно изложение. Стая 9 и стая 10 са двойни стаи 

с южно изложение, без излаз към тераса. Всички стаи са със самостоятелни санитарни 

помещения. На тази кота е проектиран и склад за бельо, разположен в северната част на 

сградата, до стълбищната клетка.   
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       На кота +9,00м се предвиждат пет двойни и една тройна стая. Стая 13 и стая 14 са съответно 

тройна и двойна стая със собствени тераси с източно изложение. Стая 17  стая 18 са двойни 

стаи със собствени тераси със западно изложение. Стая 15 и стая 16 са двойни стаи с южно 

изложение, без излаз към тераса. Всички стаи са със собствени санитарни помещения. На тази 

кота е се предвижда  склад  за бельо, разположен в северната част на сградата, до 

стълбищната клетка 

        На кота +11,80м- подпокривно ниво са проектирани две стаи със собствени санитарни 

помещения и кухненски боксове. Стая 19 е разположена в западната част на сградата а стая 20 

в източната част на сградата.  

        На кота  -3,40м- сутеренно ниво, ще се разположат    – басейн, сауна, парна баня, 

специализирани помещения за рехабилитация, санитарен възел и техническо помещение, на 

което достъпът се осъществява от северната страна на сградата, посредством 18 външни 

стъпала.  

               За постигане на необходимата енергийна ефективност на всички външни стени се 

поставя външна топлоизолация.  Фасадните плоскости ще  се третират със силикатна мазилка и 

облицовъчен камък- гнайс, подробно описани в графичната част на проекта. Дограмата се 

предвижда PVC, със стъклопакет.  

      За паркиране и гариране за обекта са  необходими 10 броя парко места, като 7  ще се  

осигурят в границите на имота, а други 3 парко места са обособени в непосредтвена близот до 

имота. 

Осветление на сградите: 

-изкуствено: осветителни тела. 

-eстествено: посредством прозорците. 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 
     Обектът "Специализирана болница за рехабилитация" е разработен на основание 

Разрешение №З-73/22.02.2018год. по чл. 150, от ЗУТ, издадено от Община Минерални бани, за 

комплексен проект, включващ „Инвестиционен проект”,  ПУП- план за застрояване  и задание от 

Възложителя.  

Градоустройствените параметри са: 

Режим на застрояване - зона за обществено обслужване - Оо 

Поземлен имот с установено предназначение-за рекреационни и здравни дейности 

Характер на застрояване-  ≤3 

Височина в метри -≤10м   

      по проект                                              ПУП- ПЗ 

      Пл. на застрояване: 47,00%             ПУП-ПЗ= 80%  

      Кинт: 2,0                                               ПУП-ПЗ=2,0  

      озеленяване: 20%                              ПУП-ПЗ= 20%  

      начин на застрояване: свободно 

      Сградата е  съобразена със съответните законосъобразни отстояния.  

      През имота не преминават енергийни обекти, водоснабдителни и канализационни тръби  и 

това не налага ограничителен режим на ползване. Издаден е и Предварителен договор № 

4333397 от 22.03.2018год. за присъединяване от електроразпределително дружество 

„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД- Хасково. Сключен е предварителен договор№153/16.07.2018г. 

за присъединяване към съществуващите В и К мрежи. С писмо №1384/16.07.2018г. Ви К 

съгласува ТП,  част В и К. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните 

недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
        При започване на строителството, изкопаната земна маса основно ще се използва в самия 

имот за изравняване на терена. След това определените за озеленяване участъци от имота ще 

се покрият с хумусния слой и озеленят. Тези дейности ще се извършат непосредствено след 

приключване на строителните дейности, съгласно предвидената вертикална планировка на 

имота. Не са предвидени взривни работи. 
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 
При изграждането на обекта ще се формират следните отпадъци: Смесени отпадъци от 

строителни материали с код 17.09.04 

свойства -      неопасни 
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начин на третиране     -      събиране и извозване на определено от общинските органи място 

При експлоатацията на обекта ще се формират следните отпадъци: 

Смесени битови отпадъци с код 20.03.01 

свойства -      неопасни 

начин на третиране     -      събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми. 

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват оторизирана 

фирма. 

      Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци. 

      На този етап прогнозни количества на генерираните отпадъци не магът да се дадат. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 
       Една част от земните маси от изкопните работи ще се използва за подравняване на 

площадката и оформяне на тревните площи. По-голямата част ще се извозва на депо за земни 

маси. 

        По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не 

включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат 

да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. 

 Ел. захранването на сградата ще бъде осигурено от електропреносната мрежа.  

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение; 
         При строителството на обекта ще се използват негорими и пожаробезопасни строителни 

материали, отговарящи на клас по реакция на огън А1 по изискванията на Наредба № Iз – 1971 

год. 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 

жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. 
      Инвестиционното предложение не генерира рискове  за човешкото здраве поради 

неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от 

допълнителните разпоредби на Закона за здравето "Факторите на жизнената среда".   

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по 

време на строителството. 
Имотът УПИ VII, кв 64, по плана на с.Минерални бани, община с.Минерални бани,   област 

Хасково е с площ от 450,0м2. От север и юг имотът граничи със съседни урегулирани  

поземлени имоти, а от запад с горски фонд. Достъпът до имота е осигурен от съществуваща 

улица по източната имотна граница. Специализираната болница за рехалибитация е 

ситуирана в централната част на имота. Теренът е с наклон към североизток. Теренът е с  

денивелация. Бъдещият обект-: „  "Специализирана болница за рехалибитация"      в УПИVІІ, кв64, 

по действащия ПУП- ПР на  селото е ново строителство.       Сградата е  съобразена със 

съответните законосъобразни отстояния.Не се създава нова устройствена територия. 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. 
     Инвестиционното предложение не попада в обхвата на чл. 103 от ЗООС  и не е  необходимо 

да се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за 

ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда. 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
     Теренът на площадката е достатъчен за извършване на строителните работи и за временно 

съхранение на строителните отпадъци, формирани по време на строителството. Не се 

предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, 
възстановяване и последващо използване.       
     Една част от земните маси от изкопните работи ще се използва за подравняване на 

площадката и оформяне на тревните площи. По-голямата част ще се извозва на депо за земни 

маси. 

6. Предлагани методи за строителство.  
    Новопроектираният обект "Специализирана болница за рехабилитация" е с монолитна, 

стоманобетонна носеща конструкция – плочи, греди, шайби и колони. Ограждащите стени са 

тухлени, с дебелина 25см, а преградните с дебелина 12 и 25см. Покривът ще  се реши като 

многоскатен, скосен със стоманобетонна и дървена носеща конструкция и покритие от 

битумни и керамични керемиди, предвидена е подпокривна хидро- топло изолация.  

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 



4 

 

          В новопроектираният обект "Специализирана болница за рехабилитация"   чрез 

осигуряване на   на адекватно здравно лечение  се дава възможност   за подобряване   здравето 

на пациентите.    Всеки пациент има право на здравна профилактика и рехабилитация. 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи 

информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за 

разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното 

предложение. 
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-
охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 
нужди и др.; Национална екологична мрежа.       
        Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на 

защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11 . 1 1.1998 г.), както 

и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 

09.08.2002 г.  Имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата 

на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е 

ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни” определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 

661/16.10.2007г.   

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни 

материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).  
      В близост до площадката има изградена инженерна инфраструктура. Изграждането на 

сградата ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията и всички 

други действащи закони и подзаконови актове. 
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 
      Инвестиционно предложение за водовземане на минерална вода и захранването  на обекта 

е предмет на разширение на инвестиционното предложение за обект „Специализирана 

болница за рехабилитация   и бъдещо проучване за водовземане и захранване на обекта с 

минерална вода. Водовземането и водоползването  на минерална вода   ще бъде бъдещо  

инвестиционно предложение, което ще внесем на по- късен етап. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно 

въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, 

поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване;  
    Не се засягат 

2. мочурища, крайречни области, речни устия;  
    Не се засягат 

3. крайбрежни зони и морска околна среда;  
    Не се засягат 

4. планински и горски райони; 
    Не се засягат 

5. защитени със закон територии; 
    Не се засягат 

 6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;  
     Не се засягат 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;  
   Не се засягат 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна 

защита.  
    Не се засягат 
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IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се 

вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното 

наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното 

разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 
        Инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, 

производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и 

здравето на хората  по време на строителството. 

      Не се очаква вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 

опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. 

      Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха от дейността на обекта. 

Отоплението на сградата ще бъде на ел.енергия-климатици. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 
       Въздействие върху целите и предмета на тези зони не се очаква. Реализацията на 

инвестиционното предложение няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на 

видовия състав на популациите висши растения и животни. По време на строителството и 

експлоатацията на обекта тези показатели няма да се нарушат. Няма да има въздействие на 

инвестиционното предложение, както по време на строителството, така и при експлоатацията, 

върху целостта на защитените зони. В близост и на територията на имота няма паметници на 

културата, санитарно-охранителни зони, които могат да бъдат засегнати при реализацията на 

обекта.От дейността на обекта не се очаква трансгранично въздействие. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от 

риск от големи аварии и/или бедствия. 
     Не се очакват последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от 

риск от големи аварии и/или бедствия. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 
      Реализирането на инвестиционното предложение няма  отрицателно въздействие върху 

здравето и безопасността на хората, флората, фауната, почвата , въздуха, водата,климата, 

ландшафта  и други материални ценности.Въздействието е краткотрайно и временно по време 

на строитлството.  

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; 

населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е 

вероятно да бъде засегнато, и др.). 
     Няма вероятност да бъдат   засегнати населението и населеното место. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 
    Няма вероятност  

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието. 
    Не се очаква 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения.  
    Не са установени. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 
    Изграждане на улична канализационна мрежа и ПСОВ  на селото. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 
       От дейността на обекта не се очаква трансгранично въздействие. 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 

избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни 

отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 
        При необходимост и по препоръка ще бъдат включен. 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 


