
 

О Б Я В А 
 

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.) 

О Б Щ И Н А  К О С Т Е Н Е Ц 
гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” №2 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 
 

СЪОБЩАВА 
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: 

„САНИРАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ БЛОК - СОЦИАЛЕН 
ПАТРОНАЖ”, 

гр. Костенец, ул. „Цариградско шосе” №56 
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

 

За контакти: Радостин Любенов Радев - Кмет на община Костенец 
ул. „Иван Вазов” №2, гр. Костенец, община Костенец, област Софийска 

Тел:  + 359 7142/ 23-08; Факс + 359 7142/  32-34;     + 359 886 272 738 
/лице, адрес, телефон/ 

 

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

бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org 

 

Приложение: 

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за „САНИРАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ БЛОК-СОЦИАЛЕН 

ПАТРОНАЖ, ГР. КОСТЕНЕЦ, УЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” №56” 

 
I. Данни за Възложителя: 

1. Наименование: Община Костенец 
2. БУЛСТАТ: 000776349 
3. Адрес: гр. Костенец, пк 2030, ул. „Иван Вазов” №2 
4. Телефон, факс и e-mail: 07142/ 23-08;  07142/ 32-34; kostenetz_adm@kostentz.com 
5. Лице за контакти: Радостин Любенов Радев-Кмет на община Костенец 

 
II. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, 

обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за 
разширение, или изменение на производствената дейност, 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. 
 
          СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ: 
 
        Сградата е разположена в двора на Общинската болница в гр. Костенец, представлява 
кухненски блок с помощни помещения, построена е през 1988г. Патронажът е част от 
социалната дейност на община Костенец и е структурно звено към Общинска администрация -  
Костенец. В кухненският блок се предоставя услуга за ежедневно предоставяне на сготвена, 
топла храна позволяваща на лица в пенсионна възраст, лица и деца с увреждания, семейства с 
право на социално подпомагане, самотноживеещи хора, скитащи и бездомни хора да облекчат 
ежедневието си. Кухненския блок е с капацитет да обслужва 130 човека месечно, който е 
недостатъчен за всички желаещи в общината. Ежедневно се доставя храна в пет населени 
места – гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Костенец, с. Пчелин и Пчелински бани, с. Горна 
Василица. В Социаленият патронаж  се приготвя и детска млечна кухня. 
      Основната сграда на Кухненският блок е едноетажна със стоманена конструкция от 
стоманени колони и ферми. Допълващата му част е с монолитна скелетна конструкция с  
плочи, греди и колони и зидария от тухли.  Състои се от две нива, едно на кота ±0,00 и сутерен 
на кота -2,20. Сутеренният етаж е полувкопан, като по североизточната фасада е на нивото на 
терена. В подземното ниво е разположено котелното с прилежащите му сервизни и складови 
помещения. 

     Външните ограждащи стени са зидария от тухли четворки с вароциментова мазилка 
дебелина 30 см. Вътрешно и външно измазани. Техническото им състояние е сравнително 
добро, но топлоизолация не е положена. Сутеренните и цокълните стени са с мита мозайка.  
       Дограмата на сградата е с голям срок на експлоатация, тя е в лошо техническо състояние с 
лоши топлоизолационни свойства. По-голямата част е дървена двукатна. Витрините са 
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изградени от алуминиева дограма без прекъснат термомост. Прозорците в сервизните 
помещения са дървени.  
         Подът на сградата граничи частично с неотопляемия сутеренен етаж и частично със 
земната повърхност. Подовете са с покритие теракота или циментова замазка.  

           Покривът на сградата частично е покрит с поцинкована ламарина, а останалата част 
директно граничи с отопляваните помещения през стоманобетонна плоча. Топлоизолация 
никъде не е положена. Покривът на сградата се нуждае от ремонт и полагане на 
топлоизолация. 
         Сградата е в добро конструктивно и техническо състояние. 

          
         По проект отоплението на сградата е предвидено да се осъществява посредством водна 
конвективна отоплителна инсталация с източник на топлина нафтов водогреен котел 
(ситуиран в намиращата се в съседство болница). От дълъг период от време обаче този тип 
отопление не се използва. Връзката към топлопровода на болницата е прекъсната, 
разпределителната тръбна мрежа е в лошо техническо състояние и е необходимо нейното 
демонтиране, отоплителната инсталация е морално и технически остаряла и е негодна за 
експлоатация.  
         В момента сградата се отоплява посредством електрически отоплителни уреди – 
калорифери, които са подвижни и отопляват само използваното в момента помещение. 
         Битовото горещо водоснабдяване на сградата се осигурява от електрически водогреен 
бойлер – 1 на брой. Той не е в добро техническо състояние. Няма външна топлоизолация. 
         В сградата няма изградени функциониращи вентилационни инсталации. Такива има 
изградени още при построяването на сградата, но към сегашния момент те не функционират. 
        Електрозахранването в сградата се осъществява от мрежата ниско напрежение на гр. 
Костенец. Сградата не разполага със собствен трафопост. Захранващата линия от намиращ се 
в съседство трафопост се подава в главното ел. табло, от където се захранват отделни 
разпределителни подтабла на сградата. Меренето на изразходената електроенергия се 
осъществява посредством един брой електромер. Осветлението на сградата в по – голямата си 
част се осъществява от луминесцентни осветителни тела, лампи с нажежаема жичка и 
енергоспестяващи осветителни тела. Осветителните тела тип ЛОТ са с дросел и стартер и 
голям срок на експлоатация. Наблюдават се също така голям брой лампи с нажежаема жичка, 
които са неикономичен начин на отопление. Стартирането на осветителите става посредством 
стенни ключове. 
        Водоснабдяването на сградата се осъществява от съществуващо сградно водопроводно 
отклонение 11/2”. След влизане в сградата, в миялното помещение на кота ±0.00, е разположен 
съществуващ водомерен възел състоящ се от спирателен кран, мрежест филтър, водомер (25, 
5м3/ч), прави участъци от двете страни на водомера, обратна клапа и спирателен кран с 
изпразнител. 
         Технологичното обзавеждане на Кухненския блок е остаряло и неефективно, не е 
съобразено с потребностите на персонала и потребителите на услугата в днешно време. 
Кухненското оборудване е с дълъг срок на експлоатация. 
 
             ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 
 

  Част Архитектура, включваща: Подмяна на дограмата; Топлинно изолиране 
на външни стени; Топлинно изолиране на плосък топъл покрив - поставяне на топло- и 
хидроизолация на основната сграда, предвижда се монтаж на термопанели, а на 
допълващата сграда-минерална вата, OSB-плоскости и два пластта хидроизолация; 
Ревизиране на преливниците и воронките по покрива; Подмяна на всички мазилки, 
облицовки и настилки; и други; 

  Част Електрическа, включваща: Подмяна на ел. инсталация; Монтаж на нови 
осветителни тела и други; 
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  Част ВиК-Водоснабдяване, включваща: Подмяна на водопроводната 
инсталация; Подмяна на цялата тръбна разводка от съществуващия водомерен възел до 
санитарните прибори, захранване на новопроектираните прибори, подмяна на 
водонагревателите и водочерпните арматури; Монтиране на оборудване; Монтаж на ел. 
бойлери и други; 

  Част ВиК-Канализация, включваща: Подмяна на канализационните участъци 
от санитарните прибори до съществуващата главна хоризонтална канализация, отводняване 
на новопроектираните санитарни прибори, подмяна на санитарията; 

  Част Отопление и вентилация, включваща: Подмяна на оборудването на 
котелното помещение; Монтаж на отоплителен водогреен автоматизиран котел; Монтиране 
на плосък слънчев селективен колектор; Монтиране на автоматични табла за котелно и 
вентилация; Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация; Подмяна на вътрешната 
вентилационна инсталация; и други; 

  Част Технологична, включваща: Доставка и монтиране на ново оборудване 
(работна маса, електрическа скара, кухненски електроуреди, шкафове и др.); 

  Почистване на строителната площадка от строителни отпадъци 
 

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

 
               Общински план за развитие на Община Костенец 2014-2020 г.- Извадка:  
„Приложение 2 - Програма за реализация на Общински план за развитие на Община 
Костенец за периода 2014-2020г. → Приоритет 2. Устойчиво интегрално териториално 
развитие, Специфична цел. 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура 
за засилване на икономическото и социално териториално сближаване на територията на 
общината; → Приоритет 3. Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на 
човешкия ресурс, Специфична цел. 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и 
развите на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията” 

 
 
            А. Съгласувателни документи: 
            Инвестиционният проект съответства на здравните изисквания според здравното 




