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О Б Я В А 
до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл.95, ал.1 от ЗООС, чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на 
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр.25/2003г., изм. ДВ, бр.3/2006г. и ДВ 

бр.25/18.03.20 Юг) 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
гр. Елин Пелин, пл. "Независимост" №1, ПК2100 

Тел. 0725/68620.; факс: 0725/60200.; E-mail: ob_elin_pelin@abv.bg. 

Уведомява обществеността, че има намерение да реализира инвестиционно предложение Проект: DIR-
51011119-С008 „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), 
реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в агломерация 
Елин Пелин" 

1. Резюме на предложението: 
Наименование на Инвестиционното предложение: „Изграждане на пречиствателна станция 
за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и 
канализационната мрежа в агломерация Елин Пелин" 
Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда" 2007-2013 г. (ОПОС), 
Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води", Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161P0005/10/1.11/03/19: „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.". 
Изпълнението на всички дейности в спецификацията са изцяло съобразено с изискванията на 
действащото законодателство, както и с изискванията на Оперативна програма „Околна 
среда" 2007-2013 г., и с всички свързани с програмата нормативни актове и указания1. 
Проекта ще бъде изпълняван в две направления: 

реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Елин Пелин с период на 
изпълнение м. юли 2013 -м. декември 2014 г.; 
S изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в агломерация Елин Пелин с 
индикативен период на изпълнение м. юли 2013 —м. декември 2014 г. 

Предвижда се реконструкция и разширение на канализационната мрежа и реконструкция и 
модернизация на водопроводната мрежа на гр.Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин по улиците, по които се 
реконструира канализацията или се изгражда нова канализация и Обща ПСОВ за агломерацията. 

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

1 Основните документи по ОП „Околна среда" 2007-2013 могат да бъдат намерени на 
интернет адрес: htip://ope. moew. aovernment.bp/bp/files 
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Проект: D1R-51011119-С008 „Изграждане на пречиствателна 
станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и 

канализационната мрежа в агломерация Елин Пелин" 

Обектите на ИП са предвидени за реализация в Общинския план за развитие на Община Елин Пелин 
за периода 2007-2013 г. и Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г. 

3. Местоположение: 
Всички обекти на Инвестиционното предложение, включени за рехабилитация, реконструкция и 

разширение на водопроводната и канализационната мрежа и съоръженията към тях, са разположени в 
регулационните граници на гр.Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин; или в отреденитеза това парцели и в 
Индустриална зона и зони за Търговска и складова дейност.Всички външни връзки извън регулацията -
преминават по земи общинска собственост и пътища; с решен статут на собственост, право на ползване , 
право на преминаване и сервитути. Всички подобекти на Инвестиционното предложение се намират в 
границите на агломерация Елин Пелин, Община Елин Пелин, област София. 

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в агломерация Елин Пелин ще се 
извършва на площадка в имот №000394 в местността Азмаците, в землището на гр.Елин Пелин, 
разположена западно от гр.Елин Пелин, непосредствено до приемника на пречистените 
отпадъчни води -р. Лесновска; с площ — 9,23Одка, като ще бъде изградена необходимата 
инфраструктура. 

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

ПСОВ ще се изгради на нова площадка и ще заеме 9,23дка площ. 
За ПСОВ се предвижда изграждане на необходимата инфраструктура - пътна връзка; 

водоснабдяване; електроснабдяване; довеждащ колектор; заустване на пречистените води в р.Лесновска. 
Линейните обекти преминават основно по земи- общинска собственост, пътища и са с решено 

право на преминаване, ползване, сервитути. 
(В ход е процедурата за издаване на Разрешение за ползване на воден обект за заустване на 

пречистените отп.води). 
Не се предвижда отреждане на други нови терени. 
При строителство на обектите не се предвижда използване на водни ресурси. 
При експлоатация на ИП за питейна вода от населението ще се използва воден ресурс 696 000 

м3/год. Ще се намалят повече от 3 пъти загубите на вода. 
Водите във водоносните хоризонти многократно надвишават консумираната вода от населението в 

момента и прогнозираната за в бъдеще. 

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират: 
При строителство на обекта — Очаква се формиране предимно на - земни маси, строителни 

отпадъци, отпадъци от опаковки, битови отпадъци от работниците и др. 
Изкопните земни маси и строителни отпадъци от разваляне на пътни настилки, ще се извозват на 

места, определени от Община Елин Пелин. 
Битовите отпадъци ще се извозват заедно с отпадъците от населените места. 

При експлоатация на обекта ще се формират основно отпадъци от решетки, от 
пясъкозадържателя; обезводнени утайки от процеса на пречистване на отпадъчните води; опасни 
отпадъци - излезли от употреба осветителни тела, изтощени акумулатори, опаковки от бои и лакове, 
съдържащи опасни вещества, отработени машинни масла и битови отпадъци.Отпадъците ще бъдат 
предавани на лицензирана фирма съгласно Закона за управление на отпадъците. 
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