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до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр, 

25/2003 г., изм. и доп.)
От „България Ер Мейнтенанс” ЕАД, ЕЙК: 203351298

Седалище: гр. София 1540, р-н „Слатина“, Аерогара София-бул. „Брюксел“ №1 

управители Мария Илиева Владимирова и Христо Тодоров Тодоров

/наименование на физическото ши юридическото лице, адрес/

Обект: „Логистична база с административна част и подземен паркинг на 
„ДиЕйчЕл Експрес България“ ЕООД”, находящ се в УПИ LVIII18, кв. 2, м. 
„Летищен комплекс”, р-н „Слатина”, гр. София
Обект: „Външно ел.захранване - нов ТП 800 kVA/20/0,4kV и кабелни линии 
СрН 20kV”
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Теодор Никое (пълномощник), тел: 08884 649 919, гр.София

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. 

"Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew- sofia.government.bg

Приложение:

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

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение

/лице, адрес, телефон/



CO Район Слатина 
ьул. Шипченски проход 8?
№ РС/117-ТД28-733 
от 25.04.2017 
Справка: www.so-slatlna.org 
ПОТрев. код:UMTlS8Eftl287
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От „България Ер М ейнтенанс” ЕАД, ЕИК: 203351298
■*w

/име на възложителя - физическо лице/наименование на юридическото лице/

Седалище: гр. София 1540, р-н „Слатина“, Аерогара София-бул. „Брюксел“ №1
седалище на юридическото лице

203351298 BG 203351298

/Булстат/ /Данъчен номер/

Пълен пощенски адрес:

гр. София 1540, р-н „Слатина“, Аерогара София-бул. „Брюксел“ №1 
Телефон, факс, e-mail: t.nikov@sconsultbg.com;

Управител/директор на фирмата-възложител

управители Мария Илиева Владимирова и Христо Тодоров Тодоров
Лице за контакти /име, телефон Теодор Никое (пълномощник), тел: 0884/649919

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и дон.) 
Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

Обект: „Логистична база с административна част и подземен паркинг на „ДиЕйчЕл 
Експрес България“ ЕООД”, находящ се в УПИ LVIII18, кв. 2, м. „Летищен 
комплекс”, р-н „Слатина”, гр. София
Обект: „Външно ел.захранване - нов ТИ 800 kVA/20/0,4kV и кабелни линии СрН 
20kV”
Местоположение:
УПИ LVIII, кв. 2, м. „Летищен комплекс София”, р-н „Слатина”, гр. София

Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното 

предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, 

както и относно проявения обществен интерес към него.

Прилагам:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС;
2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на 

територията на Вашата община/район/кметство.

http://www.so-slatlna.org
mailto:t.nikov@sconsultbg.com


Информация по чл.4, алЗ от Наредбата за ОВОС

1. ) Данни за възложителя:
„България Ер Мейнтенанс" ЕАД, ЕИК 203351298, седалище: област София-град 
1540, община „Слатина", Аерогара София -  бул. „Брюксел" №1, Управители 

Мария Илиева Владимирова и Христо Тодоров Тодоров. Дружеството има за 

предмет на дейност:

Изграждане и управление на бази за базово и линейно техническо обслужване, 

поддръжка и ремонт на въздухоплавателни средства, изграждане на логистични 

центрове и карго терминали, дейности по авиационно обслужване, 
консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от 

законодателството на Р България. Всякаква дейност, която се нуждае от 
специални разрешения или лицензи ще бъде осъществявана само след 
надлежното им получаване, 

те л .:........... ................ . факс:........................ .........

2. ) Резюме на предложението:

Настоящото предложение е изготвено въз основа на указания за условията за 

присъединяване с изх. № 1202425503/10.01.2017 г. и оглед на място, както и данни от

картотеката на „ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Част „Електротехническа" третира електрозахранването на "Логистична база с 
административна част и подземен паркинг на „ДиЕйчЕл Експрес България" ЕООД" в 
УПИ LVIII18, кв.2, м. "Летищен комплекс", р-н „Слатина", гр. София, посредством нов 
ТП 1x800 kVA/20/0,4kV и кабелна линия СрН 20 kV за захранване на нов ТЛ 1x800 
kVA/20/0,4kV. Разработено е въз основа на указания, дадени от ЧЕЗ Разпределение

България АД с изх. № 1202425503/10.01.2017 г. и оглед на място.

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се извърши 
чрез изграждане на нов подземен ТП 1x800 kVA/20/0,4kV, на кота -3,60 м. спрямо 
основната сграда и кабелни линии СрН 20 kV.

Нов подземен ТП 1x800 kVA/20/0,4kV:

Подземният трансформаторен пост 800kVA, 20/0,4kV е разположен на кота -3,60 м. и се 
състои от едно общо помещение, отделено от другите помещения в сутерена със стени 
с дебелина 25см. Помещението, което ще се използва за трафокилия, ще е отделено с 
предпазна решетка със съответната блокировка, непозволяваща достъп до 
трансформатора под напрежение. Същото ще се осъществи поради факта, че се 
предвижда трансформатора да бъде сух тип.
Съгласно проекта, трофо-помещението е предвидено да бъде оразмерено за 

трансформатор до 800kVA, като според предоставената мощност за обекта 630kW ще 
се монтира трансформатор с максимална мощност 800kVA.



ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ с кабели СрН:

За електрозахранването на 1-ва секция на трансформаторния пост ще се използва 

съществуващият кабел СрН 20kV между комплектен трансформаторен пост (КТП) 

"Юрогейт" (Д№ 12-755} и КТП „Орбит, ул. Брюксел" (Д№ 12-718}", като същия ще се 

разкъса и муфира на подходящо място в нова кабелна шахта НКШ1 на южния тротоар 

на ул. „Продан Таракчиев", От мястото на разкъсване и муфиране до новия ТП ще се 

положат нови 2 бр. кабели СрН 20kV със сечение Ai 3xlxl85mm2. Новите кабели СрН 

20kV ще се изтеглят в нова PVC тръбна мрежа при пресичането на ул. „Продан 

Таракчиев" (ббр. Ф140/4Дтт}, при пресичането на обслужващата улица към обекта (2 

пъти по 2бр. Ф140/4,1тт}, както и в парцела на обекта (Збр. Ф140/4Дтт}, а в останалата 

част от трасето ще се положат в изкоп, поради наличието на много тесен тротоар с 
габаритен размер 0,60т, който не позволява изграждането на тръбна мрежа с 
обслужващи шахти.

За електрозахранването на П-ра секция на трансформаторния пост ще се използва 
съществуващият кабел СрН 20kV между подстанция „Искър Индустрия", извод „Помпи 
Мургаш" и МКТП „Би ейч еър логистик" (Д№ 32-979}", като същия ще се разкъса и 
муфира на подходящо място в съществуващ кабелен колектор. От мястото на 
разкъсване и муфиране ще се положат нови 2 бр. кабели СрН 20kV със сечение А1 
3xlxl85mm2 до новия трафопост. Новите кабели СрН 20kV ще се положат изцяло в нова 
PVC тръбна мрежа, изградена от Збр. Ф140/4Дтт.
Всички профили, разрези, места на муфиране на кабели СрН, както и детайли при вход 
към кабелен колектор и пресичания на съществуващи подземни съоръжения са 
показани подробно на чертежи 4/6 и 5/6 -  „Кабелни линии СрН 20kV за нов ТП 
lx800kVA, 20/0,4kV".

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ с кабели НН: Кабелните линии НН lkV не са предмет на 

настоящата разработка, освен принципното им оразмеряване и разположение в РУ НН 

на новия ТП.

Тръбна мрежа - Новата тръбна PVC мрежа ще се изпълни с PVC тръби 0140/4,1 мм. 
Заливането на тръбната мрежа ще се извършва с бетон марка В-20, направен от пясък и 
филц с едрина 5-20 мм.

Всички електрически съоръжения, както и необходимите за тях обвивки, ще отговарят на 

дейсващите понастоящем в Република България стандарти, а също и на европейските и 

международни стандарти и предписания в последната им валидна редакция.

Обектът не е взриво и пожароопасен и не се предвиждат специални мероприятия за 

обезопасяването му срещу пожар и взривяване на взривоопасни газове и течности. 

Настоящата записка е изготвена според изискванията на гл.11 от наредба №4 от 21.05.2001г.



за обхват и съдържание на Инвестиционните проекти. Тя е относно опазването на околната 

среда при строителството на нови обекти, реконструкция, модернизация, разширение, 

ремонт и разрушаване на съществуващите сгради и съоръжения {преустройство на ел. 

мрежи и съоръжения за разчистване на строителните петна за ново строителство).

Освен Наредба №4, при проектантските работи при разработката на записката са 

съблюдавани действащите правилници и наредби.

През време на строителството и експлоатацията на обекта не се нарушава равновесието 

на околната среда и не се унищожават и нарушават защитавани от Законите дървесни и 

биологични видове и уникални природни обекти.

През време на строителството и експлоатацията на обекта няма и не може да се 

продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и не се отделят вредни и 

отровни газове. Няма опасност за хората и околната реда от вредни въздействия на 

електромагнитни полета, чийто интензитет да е над допустимите хигиенни норми.

В случаите, когато кабелите пресичат тревни или дървесни насаждения, същите 

ще се полагат в предпазни PVC тръби, замонолитени от всички страни. При това отстоянието 

на предпазните тръби от дънера на дървесните насаждения ще бъде минимум 1.0 м.

При полагане и експлоатация на кабелните мрежи не съществува проблема за 

намаляване и ограничаване на шума, предвид ниските нива на този показател. Във връзка с 

това към проектите за този вид мрежи не се предвиждат стойности за мероприятия по ОПС.

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

4. ) Местоположение на площадката:

Настоящият проект третира ел.захранването на „Логистична база с
административна част и подземен паркинг на „ДиЕйчЕл Експрес България"
ЕООД", в УПИ LVIII18, кв.2, м. "Летищен комплекс", р-н „Слатина", гр. София,
посредством нов ТП 1x800 kVA/20/0,4kV и кабелна линия СрН 20 kV за
захранване на нов ТП 1x800 kVA/20/0,4kV.

5. ) Природни ресурси, предвидени за използване по време на

строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни,



промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или 

друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, 

необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост 

от изграждане на нови;

Предвижда се използване на готов бетон и готов вароциментов разтвор.
6. ) Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното

третиране:
Тъй като технологическият характер на обекта, който ще се изгради въз основа на 
настоящия проект, не дава отпадъчни продукти, то съществува възможност само 
за евентуално механично замърсяване на района през време на строителството. В 
крайна сметка, след завършване на строителството, теренът на който то е 
извършено, ще бъде приведен във вида, в който е бил преди това.

7. ) Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени),
предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно 
съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена 
яма или друго, сезонност и др.
Няма отпадъчни води.


