
ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

РИОСВ - СОФИЯ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

 

от   ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ 

      КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

(име, адрес и телефон за контакт) 

ГР. БОТЕВГРАД, 2140, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, Пл. Освобождение 13, 0723/66608; 69-

102 

 (седалище) 

Пълен пощенски адрес:  

ГР. БОТЕВГРАД, 2140 

ОБЛАСТ СОФИЙСКА 

Пл. Освобождение 13 

 

Телефон, 0723/66608; 69-102 

факс 0723/66635 

ел. поща (е-mail): obshtina@botevgrad.org 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

Лице за контакти: Анелия Миладинова – Ст. експ "ЕНПП" 

Телефон – 0723/69131;  

ел. поща (е-mail): a.miladinova@botevgrad.org 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖO ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че   

ОБЩИНА БОТЕВГРАД. 

има следното инвестиционно предложение: 

 

„Реформиране на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“, 



„Пристрояване, реконструкция и преустройство на Дом за стари хора  „Д-р Адриян 

Атанасов“ в УПИ VІІ-За обществено обслужващи дейности в кв.176 по плана на 

гр.Ботевград,представляващ ПИ с идентификатор: 05815.304.758 по КК и КР на 

гр.Ботевград 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

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

инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената 

дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) 

Проектът предвижда реновирането и разширението на съществуващия Дом за стари 

хора  „Д-р Адриян Атанасов“ гр. Ботевград с цел постигане съответствие със стандартите 

за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, 

подобряване на материалната база и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, 

осигуряващи спестяването на енергия, водни и др. Ресурси 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи 

дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова 

техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), 

предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на 

взрив: 

Обектът се намира в УПИ VІІ-За обществено обслужващи дейности в кв.176 по 

плана на гр.Ботевград, представляващ ПИ с идентификатор: 05815.304.758 по КК и КР. 

Имотът е ситуиран в добре урбанизиран и спокоен жилищен квартал „Васил 

Левски „ на гр. Ботевград. 

Основният достъп до имота се осъществява от прилежащата по северозападната му 

граница улица - пресечка на ул.“Адриян Атанасов“ .   

     В северозападният ъгъл на имота в непосредствена близост до сградата на дома за 

стари хора е наличен съществуващ трафопост. 

Съществуващата сграда на Дома за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“ е 

ситуирана в северозападният ъгъл на имота. Сградата е въведена в експлоатация през  

2011 г.  с издадено разрешение за строеж N-232 от 10.11.2006 г. Категорията на строежа 

е четвърта с ЗП – 850.00 кв.м и РЗП – 1 920 кв.м 

Обемно планировъчното решение на сградата се състои от високо и ниско тяло. 

Високото тяло е двуетажно, съдържащо легловия сектор, съставен от стаите за 

настаняване и бани към всяка от тях, общата комуникация за сградата (коридори, 

стълбища и асансьор) както и административно битови помещения, вкл. медицински 

кабинет, складове и др.  

      Ниското тяло, завършващо северозапния ъгъл на сградата с директен достъп от 

прилежащия стопански двор, съдържа зала за хранене, кухня с помещения за приготвяне 

и съхранение на продукти, котелно , санитарно битови помещения и др. 

Конструкцията на съществуващата сграда е монолитна стоманобетонна, изградена от 

колони, шайби, плочи и греди.  



    Покривът на високото тяло е четирискатен с дървена конструкция с недостатъчна 

топлоизолация спрямо съвременните нормативи, покрит с керемиди с не използваемо 

подпокривно пространство. Ниското тяло е с плосък покрив, покрит с битумна 

хидроизолация с недостатъчна топлоизолация. 

С проекта се цели повишаване на качествата на обитаваната среда и постигане на 

съответствие на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в 

надтрудоспособна възраст. 

Предвижда се реконструирането и модернизирането на съществуващата 

материална база на дома за стари хора, изграждането на нова пристройка към 

съществуващата сграда, покриващи съвременните изисквания за предоставените услуги, 

както и реновирането на прилежащото дворно пространство. 

Подобрява се достъпа за трудно подвижни хора в сградата и нейните прилежащи 

пространства. 

Покриват се съвременните изисквания за енергийна ефективност на сградите чрез 

предвиждането на адекватно топлоизолиране на цялата сграда и изграждането на 

енергоспестяващи инсталации и съоръжения, покриващи нуждите за отопление, ГБВ, 

вентилация и др. 

С цел покриване на нуждата от допълнителни пространства с проекта се предвижда 

изграждането на двуетажна пристройка към съществуващата сграда, разположена на 

фуга към съществуващата сграда от нейната северозападната страда. 

 Изграждане в южното крило на 10 броя стаи за настаняване, покриващи нуждите 

до 17 броя хора със затруднена подвижност. За целта се предвижда реконструирането на 

съществуващите шест стаи и изграждането на нови пет броя (една от които с функция 

изолатор), развити в новопредвидената пристройка.   

Реконструкцията на съществуващите стаи цели осигуряването на достъпна и комфортна 

среда чрез уголемяване габаритите на наличните бани и санитарни възли, уголемяване 

на интериорните и екстериорни врати и дограма, елиминиране на праговете към мокрите 

помещения и изграждане на рампи, преодоляващи разликата в нивата от стаите към 

дворното пространство. В допълнение, се предвижда преобзавеждане и преосмисляне на 

електрическата инфраструктура, адаптирана към новите нужди. 

  Новопредвидените стаи в южното крило се предвиждат в пристройката към 

съществуващата сграда в северозападна посока. Достъпът до тях ще се осъществява през 

срещуположната стена на съществуващия коридор, осигуряващ достъпа и до 

съществуващите стаи на етажа. Конструктивните оси на новопроектираните стаи се 

предвиждат под диагонал на съществуващата конструктивна система с цел осигуряване 

на по-благоприятно изложение. Подходът от коридора към вратите на новите стаи се 

предвиждат през уширения тип „джобове“, целящи безпрепятственото разминаване на 

хора с инвалидни колички, проходилки и др. Санитарните помещения към тези стаи са 

предвидени с необходимите габарити, позволяващи използването им в хора в инвалидни 

колички. 

  Чрез изграждането на подобен тип сектор от стаи, домът ще може да осигурява 

грижи и за най-уязвимата група възрастни хора, попаднали във временно или 

перманентно състояние на трудна подвижност. 
 

С проектната разработка се обособява административно медицински сектор на партерно 

ниво в източното крило на високото тяло. За целта се предвижда реконструирането на 

съществуващите спални помещения в тази зона. Административно медицинския сектор 

се състои от кабинет на директора, два броя кабинети/канцеларии, съблекалня за 

обслужващия персонал, вкл. санитарен възел, физиотерапевтичен кабинет и общ 

медицински кабинет. Чрез подобен тип организация се постига компактно групиране на 



основните административни помещения, достъпни през главното фоайе на партерно 

ниво. Медицинският кабинет се премества от второ на партерно ниво, с непосредствена 

и пряка връзка към легловия сектор за трудно подвижни хора. Обособява се отделен 

физиотерапевтичен кабинет, а неговото терапевтично оборудване ще предостави 

възможност за покриване на специфичните нужди на гостите на дома, свързани с 

процедури по възстановяване и раздвижване. В допълнение, към групата от помещения 

се предвижда реализирането на липсващата към момента съблекалня със собствен 

санитарен възел за обслужващия персонал на дома. 

▪ Не се планират основни архитектурно-строителни трансформации в стопанския 

сектор, кухнята и залата за хранене в ниското тяло. На база предварителните проучвания 

и оглед на дома предвидените дейности в тази зона ще обхващат процеси по корекция на 

подовите наклони за отводняване на кухнята и миялното помещение, смяна на котелната 

инсталация и др. 

▪ В новопредвидената проектна разработка на кота +3,40 се планират следните 

видове функции и помещения: 

 

- 16 бр. стаи за настаняване за общо 31 човека. 

- Общо помещение тип дневна. 

- Вертикална комуникация -стълбищни клетки, асансьор. 

Санитарно помещение, обслужващо нуждите по почистване и подръжка на етажа. 

- Изграждане на 5 бр. нови стаи като второ ниво на планираната пристройка към 

съществуващата сграда в северозападна посока. Стаите са предвидени със 

самостоятелни санитарни възли и балкони, покриващи нуждите на хора в неравностойно 

положение с необходимите габарити и без прагове. 

- Предвижда се цялостно реконструиране на съществуващите бани на етажа с 

елиминиране на наличните прагове между тях и спалните помещения. За целта баните 

ще се изпълнят с долно оттичане, посредством окачена по тавана на долния етаж 

канализация.  

В допълнение на подхода, целящ постигане на максимално отговаряне на нормативната 

база за достъпна среда, се предвижда към всяка от съществуващите стаи уголемяване 

габаритите на балконските врати 

- На етажа в края на двете крила се планира изграждането на стаи за настаняване 

от семеен тип със самостоятелни санитарни възли и кухненски бокс.  

- В югозападния ъгъл на сградата като част от пристройката, в дъното на коридора 

се предвижда изграждането на втора стълбищна клетка между кота +3,40 и кота +0,00, 

спомагаща сградата както във функционално така и евакуационно отношение. 

▪ В новопредвидената проектна разработка на кота +6,20 се планират следните 

видове функции и помещения. 

 

- 8 бр. стаи за настаняване за общо 12 броя човека 

- Общо помещение тип дневна. 

- Вертикална комуникация -стълбищна клетка, асансьор 

- Санитарно помещение, обслужващо нуждите по почистване и подръжка на етажа. 

Складови помещения 



Запазва се съществуващата конфигурация и пропорции на четирискатния покрив на 

високото тяло.  

Планира се цялостна подмяна на съществуващата хидроизолация, дъсчена обшивка и 

част от дървената носеща конструкция на покрива поради тяхната амортизация към 

момента на проектирането. 

Реконструкцията на покрива ще включва както демонтаж на старото покривно покритие, 

подмяната на изгнилите елементи от дървената покривна конструкция, така и полагане 

на нова топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³, δ=14 сm и с 

коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 W/mK върху таванската плоча, в подпокривното 

пространство на всички скатни студени покриви.  

Покривът на пристройката се планира като плосък топъл покрив. С проектното решение 

се предвижда неговото топлоизолиране с твърда каменна минерална вата с δ=14 сm, 

коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 W/mK и последващо хидроизолиране с pvc мембранна 

хидроизолация. Отводняването на покрива ще се извършва посредством воронки и 

фасадно положени водостоци. 

Предвижда се цялостна подмяна и изграждането на нова топлоизолационна система на 

фасадните стени, свързана с монтажа на топлоизолация от  EPS, δ=10 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤ 0,030 W/mK и монтажа на нова PVC дограма с троен стъклопакет и 

коефициент на топлопреминаване ≤ 1,10 W/m²К - по спецификация. 

 Финишното покритие на стените следва да запази досегашния характер на сградата чрез 

подчертаване с каменна обшивка вертикалният обем на стълбищната клетка и стените на 

партерното ниво и екстериорна мазилка по останалите обеми 

Проектът обхваща в цялост предвидените в енергийният одит за съществуващата сграда 

енергоспестяващи мерки, както и изграждане на съответните инфраструктура и системи 

гарантиращи енергийната ефективност на целия обект, включващ новата пристройка и 

околно пространство 

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

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 

необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 

специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение 

по реда на специален закон: 

С настоящето инвестиционно предложение община Ботевград кандидатства в 

Процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и 

устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции 
BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на 

оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари 

хора“ 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се 

посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или 

правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост 

до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, 

подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното 



наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на 

съществуваща пътна инфраструктура) 

Обектът се намира в УПИ VІІ-За обществено обслужващи дейности в кв.176 по 

плана на гр.Ботевград, представляващ ПИ с идентификатор: 05815.304.758 по КК и КР. 

Имотът е ситуиран в добре урбанизиран и спокоен жилищен квартал „Васил Левски 

„ на гр. Ботевград. 

Основният достъп до имота се осъществява от прилежащата по северозападната му 

граница улица - пресечка на ул.“Адриян Атанасов“ .   

 В северозападният ъгъл на имота в непосредствена близост до сградата на дома за 

стари хора е наличен съществуващ трафопост. 

Съществуващата сграда на Дома за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“ е ситуирана 

в северозападният ъгъл на имота. Сградата е въведена в експлоатация през  2011 г.  с 

издадено разрешение за строеж N-232 от 10.11.2006 г. Категорията на строежа е четвърта 

с ЗП – 850.00 кв.м и РЗП – 1 920 кв.м. 

Запазва се на основният пешеходен подход към имота и сградата, както и подходът 

към наличния стопански двор. Достъпът към главния вход на сградата се осъществява 

през наличната прилежаща улица по северозападната граница на имота, а достъпът към 

стопанският двор е наличен от северозападната посока. 

Предвижда се изграждането на нов пешеходен и автомобилен подход към имота, 

покриващ нуждите за директен достъп от улицата до новопредвиденото помещение тип 

изолатор на партерно ниво в неговия югозападен ъгъл. 

Достъпът на хора в неравностойно положение се осъществява през наличната рампа 

пред главният вход, преодоляваща разликите в нивата от улицата и котата на партерно 

ниво на сградата. 

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

експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на 

повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 

съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

  Проектът обхваща в цялост предвидените в енергийният одит за съществуващата 

сграда енергоспестяващи мерки, както и изграждане на съответните инфраструктура и 

системи гарантиращи енергийната ефективност на целия обект, включващ новата 

пристройка и околно пространство. 

▪ Топлинно изолиране на външни стени:  

▪ монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=10 сm и с коеф. на 

топлопроводност λ≤ 0,030 W/mK 

▪ монтаж на топлоизолационна система пo страници на прозорци и врати 



▪ монтаж на PVC дограма с троен стъклопакет и коефициент на топлопреминаване 

≤ 1,10 W/m²К 

▪ монтаж на алуминиева входна врата с усилени профили, остъклена със 

стъклопакет и коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²К 

▪ Топлинно изолиране на покрив 

▪ полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кg/m³, δ=14 

сm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 W/mK върху таванската плоча, в подпокривното 

пространство на всички скатни студени покриви, вкл. и пароизолационно фолио, както 

и между ребрата на всички скатни топли покриви 

▪ монтаж на твърда каменна минерална вата с δ=14 сm, коеф. на топлопроводност 

λ≤ 0,04 W/mK и обемна плътност ρ≥100 kg/m³ от горната страна на всички плоски 

покриви 

▪ Системите за отопление 

▪ монтаж на термопомпен агрегат "въздух-вода" сплит система с мощност 16kW, 

вкл. допълваща инфраструктура. 

▪ монтаж на едноконтурен стенен газов кондензационен котел с максимална 

термична мощност 50 kW, имащ възможност за работа в каскаден режим вкл. допълваща 

инфраструктура. 

▪ Подмяна на цялото налично осветление енергоспестяващо - LED 

▪ Изграждане на ФЕЦ за собствени нужди и енергиен мониторинг, с инсталирана 

мощност 30,0 kWp върху южните скатове на покрива на високото тяло на 

съществуващата сграда. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни 

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Не се очакват 

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

Ремонтните строително-монтажни дейности са изцяло вътрешни. Очаква се 

локално и временно запращаване на въздуха във фазите на товаро-разтоварни дейности, 

свързани със строителни отпадъци 

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

Предвиждането е  да бъдат образувани следните видове строителни отпадъци: 
 

17 02 01 Дървесина 

17 06 04 изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

17 09 04 смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 

09 01, 17 09 02 и 17 09 03  

Строителят е длъжен да организира транспорта на това количество до фирма с 

разрешение по ЗУО за извършване на дейност с отпадъци 
 

9. Отпадъчни води: 



(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им 

(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в 

канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

С проекта се предвижда  реконструкция и подмяна на съществуващата водопроводна и 

канализационна вътрешна мрежа в обхвата на проекта, удовлетворяваща новите 

предвиждания и намеси. Изграждат се нови санитарни помещения, като отпадъчните 

води се включват в градската канализационна система. 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква 

те да са налични: 

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на 

опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 

приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 

на последствията от тях) 

Не се предвиждат 

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

по реда на глава шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без 

да се извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС 

и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от 

ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в 

приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или 

програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет 

страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване 

или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

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

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 



3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение; 

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

4. Електронен носител - 1 бр. 

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

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

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

лицензиран пощенски оператор. 

  

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

………………………… 

                                                                                                                (подпис) 

 

 

 


