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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

         Уведомявам Ви, че Община Разлог има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на ски писта „Кулиното II“ и ски лифт „Кулиното“ в ски зона „Кулиното“ 

в землището на гр. Разлог, общ. Разлог“.   

        Характеристика на инвестиционното предложение:  

1. Резюме на предложението: 

Инвестиционното предложение е за „Изграждане на ски писта „Кулиното II“ и 

ски лифт „Кулиното“ в ски зона „Кулиното“ в землището на гр. Разлог, общ. Разлог, 

обл. Благоевград.  

Трасето на ски лифт „Кулиното“ е с обща дължина 1013 м., като част с дължина 

751м. попада изцяло в имот с идентификатор 61813.662.867, като отнема 11.264 дка. от 

неговата площ, останалата част е включена в трасето на ски писта „Кулиното II“. 



Трасето на ски писта „Кулиното  II“ с дължина 1634 м. и обслужващата площ 

попадат в имоти с идентификатори 61813.662.867, 61813.662.866, 61813.682.56, 

61813.682.4, 6181.662.25 и 61813.662.34. Общата отнета площ  е 220,067 дка., която е 

подробно отразена по имоти в регистъра на засегнатите имоти. 

 

 „Кулиното“ е местност в северната част от разложкия дял на Пирин планина, в 

долината на река Кулина – приток на река Еловица, с надморска височина – 1400 м. 

Курорта е сгушен във вековна букова гора, на 12 км от гр. Разлог и само на 2 км от 

местността „Предела“. Като зона за практикуване на ски спорта се състои от ски писта 

направена през 80-те години на миналия век. Пистата се обслужва от два влека, тип 

„Помагалски“. Освен това местността „Кулиното“ се явява като основна изходна точка 

на всички туристически маршрути преминаващи през хижа „Яворов“ и водещи в Пирин 

планина, към „Бански суходол“, циркусите „Байови дупки“, „Разложки суходол“, връх 

„Окаден“, „Сегмен тепе“, „Даутов връх“, местността „Конярника“ и долината на „Бяла 

река“. 

В началото на бурното строителство на ски зоната над гр. Банско от 2003 г., и в 

последствие строителството на легловата база в гр. Банско, гр. Разлог, „Катарино“ и 

„Пирин голф клуб“, идеята за изграждане на ски зона в месността „Кулиното“ премина 

през проекти за изграждане на супергранд ски курорт – до отказ за развитие през 2010 

г. Обективните причини да не се случи това са, че проекта противоречеше на статута на 

парк „Пирин“, и при настъпилата икономическа криза не се намери инвеститор да 

вложи 240 млн. евро за реализацията му. Ето защо след задълбочено предварително 

инвестиционно проучване Община Разлог определи параметрите необходими и 

характеризиращи  ски зона „Кулиното“, които отговарят на потребностите на община 

Разлог и туристите посещаващи района през цялата година. Параметрите на 

предложеното инвестиционно намерение изцяло попадат в одобрената зона в ОУПО на 

община Разлог, който позиционира зона „Кулиното“ като малка ски дестинация и 

основен изходен пункт за пешеходен зимен и летен туризъм към всички маршрути в 

Пирин планина, като неизменна част от туристическите, исторически и културни 

атракции в района през цялата година. 

 

          За инвестиционното намерение на община Разлог за ски зона „Кулиното“ могат 

да  се направят следните изводи и прогнози: 

 Ски зоната ще бъде реализирана в един малък обхват от 

местността, като площта на новата писта е 220,067 дка, а просеката за лифта е 11,264 

дка. 

 Новата писта „Кулиното – II“ да преминава по плавен естествен 

терен в рядка гора. Просеката за лифта преминава в безлична гора и стръмни склонове 

на дере. Изборът на този вариант няма да повлиае на флората и фауната в района. 

 Капацитета на ски пистите е 1300 човека, а на лифта е 2200-2800 

човека на час, които отговарят на потребностите на този район. 

 Изграждането на съпътстващи дейности и обекти /ски училища, 

ски гардероби, заведения за хранене и др./ ще допринесат за увеличаване заетостта на 

местното население в сферата на туризма и услугите. 

 Ще удовлетвори потребностите на съществуващата леглова база в 

района за целогодишен туризъм. 

 Ще даде началото на изграждане на структура от съоръжения 

обслужващи всички видове туризъм на територията на Община Разлог, като част от 

зоната за спорт, отдих и туризъм в подножието на Пирин планина. 

 Ще оформи една отлична зона за спорт за гости и живеещите на 

територията на Община Разлог.   

 Инвестиционното намерение е изцяло съобразено с условията и 

изискванията, заложени в ОУПО – Разлог, отнасяща се за Защитена зона  BG 0000209 

„Пирин“, както и с изискването за отстояние от границите на местообитание 9130, а 

именно: Координати на най близко разположената до границата на ПП „Пирин“ точка 



в координатната систем 1970 г. зона К-9: х = 8499469.225, у = 4510118.309, 

координатна система БГС 2005 зона 35: х = 195782.661, у = 4640294.818. 

 

 

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: 

Трасето на ски лифт „Кулиното“ е с обща дължина 1013 м., като част с дължина 

751 м. попада изцяло в имот с идентификатор 61813.662.867, като отнема 11.264 дка. от 

неговата площ, останалата част е включена в трасето на ски писта „Кулиното II“. 

Трасето на ски писта „Кулиното  II“ е с дължина 1634 м. и попада в имоти с 

идентификатори 61813.662.867, 61813.662.866, 61813.682.56, 61813.682.4, 6181.662.25 и 

61813.662.34. Общата отнета площ  е 220,067 дка., която е подробно отразена по имоти 

в регистъра на засегнатите имоти. 

 

Направени са предварителни проучвания и обследване на района от лявата страна 

на съществуващата писта. Обследвана е площ от 250 дка. Проучването показа, че в този 

район може да се развие втора писта, просека за седалков лифт и водохващане за 

системата за изкуствен сняг. От дясната страна в коритото на река Кулина на 

надморска височина 1352м. може да се изгради второ водохващане и водоем с 4000 м³. 

 

Инвестиционното намерение е за изграждането на ски зона с две основни писти: 

 Ски писта „Кулиното I“ с дължина 1000 м и средна широчина 50 м. се 

запазва Също така се запазва и учебната писта с дължина 200 м. 

 Ски писта „Кулиното II“ е изцяло нова с обща дължина 1634 м. и средна 

широчина 60 м. Трасето на пистата преминава от дъгообразно широко 

било със сравнително рядка гора. Профилът е плавен, без резки промени 

със среден наклон – 32 % и денивелация 430 м. (с най – ниска точка – 1275 

м. надморска височина и най – висока точка – 1705 м. надморска 

височина). Така проектираната писта започва и завършва от зоните на 

съществуващата стара писта. Двете писти се разделят от стръмно дере. 

Поради естествените дадености на профила на терена, пистата няма да 

повлияе върху флората и фауната на района. 

 

 

Съоръженията, които са необходими да обслужват всички писти в ски зоната са: 

          Нов четириседалков лифт с дължина 1013 м, и с капацитет 2000 – 2800 човека на 

час, широчина – 15 м., и денивелация – 430 м. Просеката позволява да се проектира и 

постави четири седалков лифт, тръгващ от 1258 м. надморска височина и достигащ 

горна точка на пистите на надморска височина – 1705 м. Трасето за лифта е по – 

сложно за монтаж в зоната от 1220 м. до 1320 м., поради по – трудния релеф. Лифта ще 

обслужва скиорите през зимата и туристите в останалата част от годината. От 

направените предварителни проучвания на надлъжен профил на трасето за лифт се 

вижда, че може да се монтира четириседалков лифт – фикс или с гараж. Има 

необходимите позиции за изграждане на долна и горна лифтова станция. В зависимост 

от марката, модела и техническите решения на проектантите на лифта, трасето може да 

се състои от долна, горна станция и от 10 до 12 стълба. Броят на седалките ще бъде от 

80 до 120. Капацитета на лифта може да бъде в параметрите от 2200 до 2800 човека на 

час. Скоростта на движение може да бъде от 2,0 м./сек. до 5,6 м./сек. времето за 



изкачване от долна до грна станция на лифта ще варира в рамките на 4 минути до 6 

минути. 

 

 Ски влек с дължина 800 м. се запазва. 

 Учебен ски влек с дължина 200 м. се запазва. 

Общият капацитет на съоръженията ще бъде в порядъка на 2800 – 3600 човека на час. 

 

На следващ етап се предвижда изграждане на система за изкуствен сняг, която да 

покрива 100 % пистите на ски зоната и да осигури ползването им през целия зимен 

сезон. Водохващането и изграждането на водоем за системата за изкуствен сняг и 

помпена станция се предвижда да се изградят на надморска височина – 1352 м. в дерето 

на река Кулина. Системата за изкуствен сняг се предвижда да се изгради от 3500 м 

водопровод с високо налягане до 45 бара, приблизително 24 шахти с щрангове за 

включване на машините за направата на изкуствен сняг, обезпечаващ 100% двете писти  

и просеката на съществуващия ски влек. Системата ще се захранва 30 л. в секунда от 

помпена станция черпеща вода от водоем с обем 4000 м³ вода, захранващ се от двете от 

водохващания. Водохващанията  ще бъдат изградени от двата потока от двете страни 

на съществуващата писта и те ще осигуряват водопоток до 40 л./сек. към водоема в 

зависимост от консумацията. Консумацията на вода от двата потока ще бъде една пета 

от дебита на потоците и няма да оказва влияние върху животинския и растителен свят. 

Водоема ще бъде изграден на височина – 1352 м., което ще позволява на оръдията за 

сняг в долните части на пистата да функционират без нагнетяване на помпите, на 

принципа на естественото налягане. Тези параметри позволяват на системата да работи 

едновременно с 8 до 10 оръдия за сняг с капацитет 360 – 500 м³ сняг на час. 

 

          Транспортният достъп се осъществява по съществуващ път 

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: 

Връзки с други стратегически, програмни и планови документи на по-високите 

йерархически нива: 

 Национална програма за развитие: България 2020; Приоритет 

3: постигане на устойчиво региоанално развитие и използване на месния 

потенциал. Той включва подприоритети с отношение към  целите и задачите на 

ОУПО; Подприоритет 3.4 „Подкрепа за ефективно и устойчиво усвояване на 

туристическия потенциал на регионите и развитие на културните и креативни 

индустрии в региона, който предвижда развитие на инфраструктурата за 

специализирани форми на туризъм; 

 Национална стратегия за развитие на Република България за 

периода 2012 – 2022 г. (НСРР); Към първата стратегическа цел, която визира 

икономическото сближаване чрез развитие на собствения потенциал на районите и 



опазване на околната среда - Развитието на устойчиви форми на туризъм и на културни 

и творчески индустрии; 

 Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за 

периода 2014 – 2020 г. (РПРЮЗР); Стратегическа цел 3: икономическо, социално и 

териториално сближаване с останалите региони в ЕС; Специфична цел 1.4: 

„оползотворяване на местния туристически потенциал, което се свързва с подобряване 

на инфраструктурата и съхраняване, опазване и подобряване на качествата на 

туристическите ресурси“. Предвидено е развитие на ски и всички други форми за 

зимния туризъм. 

 Връзки с Областната стратегия за развитие на област с 

административен център Благоевград за периода 2014 – 2020 г. (ОСР);  

- стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна и съвременна 

икономика, базирана на знанието и съвременните технологии, 

традициите и наличните ресурси; 

- стратегическа цел 2: „Цялостно повишаване качеството на живот на 

населението в област Благоевград; Мярка 2.7: „Развитие на възможности за спорт и 

отдих“  

– изграждане на изходни спортно-туристически бази. 

 Общински план за развитие на община Разлог – 2014-2020 г. 

(ОПР) Приоритетна област 4: „Балансиран икономически растеж – лидерство на 

туризма, селското стопанство и промишлеността“; Мярка 4.7: „Формиране на 

разнообразен туристически продукт, обединяващ зимни спортове, екотуризъм, 

рекреация с балнеолечение, селски туризъм и културен туризъм“, респективно 

проектите: 

- „изграждане на туристическа зона „Пирин-Кулиното“ –  I-ви етап; 

- „изграждане на на туристическа зона „Пирин-Кулиното“ – II-ри 

етап, включващ ски писта Кулиното 1 и Кулиното 2, 

четириседалкови лифтове 1 и 2, система за изкуствен сняг, начална 

и междинна станция за лифт от в.сл „Бойков рид“, обществен 

център в ПИ 61813/471/42/43 по КК на гр. Разлог, панорамен път 

„Предел – к.с. „Пирин“, център за културно наследство и отдих“  

 Общ устройствен план на Община Разлог. 

Инвестиционното предложение попада в предвидената по ОУПО зона за зимни 

спортове; Устройване на група ски писта „Кулиното“, в т. ч.: 



 Запазване на съществуваща ски писта, с удължение и разширение 

по ПУП – парцеларен план извън границите на ПП Пирин“ – общо 14,6 ха; 

 Запазване на съществуваща детска писта с площ 60 ха; 

 Устройство на нова писта – средна „червена“ с дължина около 

1634 м.,денивелация 1705 (400 м.), площ 231,33 дка. Координати на най близко 

разположената до границата на ПП „Пирин“ точка в координатната систем 1970 г. зона 

К-9: х = 8499469.225, у = 4510118.309, координатна система БГС 2005 зона 35: х = 

195782.661, у = 4640294.818. 

Предвиденият проект е съобразен с условията и изискванията, заложени в ОУПО – 

Разлог, отнасяща се за Защитена зона  BG 0000209 „Пирин“, както и с изискването за 

отстояние от границите на местообитание 9130.  

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): 

Конкретно за инвестиционното предложение е изготвен парцеларен план с цел 

установяване на засегнатите имоти и балансът на отнетите от проектните трасета 

площи. 

На ПИ № 61813.662.867, 61813.662.866, 61813.682.56, 61813.682.4, 6181.662.25, 

61813.662.34 и 61813.662.867 са издадени самостоятелни скици, които освен 

задължителните параметри за вид, начин на трайно ползване, площ и собственост на 

засегнатите имоти, са посочени конкретните дължини, ширина и площ на сервитута на 

обекта с координатен регистър на определящите точки на сервитута. Съгласно 

регистъра засегнатите територии по предназначение са главно горска и урбанизирана 

територии. Трасето на инвестиционното предложение попада в ЕКАТТЕ: 61813, гр. 

Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград по кадастрална карта, одобрена със Заповед на 

Изпълнителен директор на АГКК. Дължина на Ски лифт „Кулиното“ е 1013 м., като 

част с дължина 751 м. попада в имот с идентификатор 61813.662.867 и отнема 11,264 

дка. от неговата площ, а останалата част  е включена в трасето на Ски писта „Кулиното 

II“.  

За ПИ № 61813.662.866: 

- Населено място: гр. Разлог 

- Община: Разлог 

- Квартал: местност „Кулиното“ 

- Собственост: Община Разлог 

- Засегната площ – 5,089дка :  



За ПИ № 61813.682.56: 

- Населено място: гр. Разлог 

- Община: Разлог 

- Квартал: местност „Кулиното“ 

- Собственост: ДАГ-ДЛС гр. Разлог 

- Засегната площ – 5,352дка  

 

За ПИ № 61813.682.4: 

- Населено място: гр. Разлог 

- Община: Разлог 

- Квартал: местност „Кулиното“ 

- Собственост: Държавата, ДАГ-ДЛС гр. Разлог /носител на други 

вещни права по данни от КРНИ/ 

- Засегната площ – 6,079дка  

 

За ПИ № 61813.662.867: 

- Населено място: гр. Разлог 

- Община: Разлог 

- Квартал: местност „Кулиното“ 

- Собственост: ДАГ-ДЛС гр. Разлог 

- Засегната площ – 196,900дка  

 

За ПИ № 61813.662.34: 

- Населено място: гр. Разлог 

- Община: Разлог 

- Квартал: местност „Кулиното“ 

- Собственост: Държавата, ДАГ-ДЛС гр. Разлог /носител на други 

вещни права по данни от КРНИ/ 

- Засегната площ – 17,288дка  

 

За ПИ № 61813.662.25: 

- Населено място: гр. Разлог 

- Община: Разлог 

- Квартал: местност „Круше“ 

- Собственост: Георги Михаилов Фарфаров 

- Засегната площ – 0,623дка  

 



        Изготвен е трасировъчен план в координатна система: БГС 2005:  

 

Координатен регистър 

Координатна система: БГС 2005 

Контур на ски лифт „Кулиното“ 

№      Х /м/             У /м/ 

1  4638164.462 320667.438  

2  4638166.255 320684.644 

3  4638848.423 320987.313 

4  4638855.132 320973.880 

Контур на ски писта „Кулиното II“ 

5  4638324.923 320363.171 

6  4638282.680 320345.661 

7  4638223.412 320324.765 

8  4638177.459 320307.969 

9  4638185.022 320289.992 

10  4638177.364 320287.501 

11  4638165.589 320280.136 

12  4638085.440 320238.386                                                 

13  4638020.294 320226.066 

14  4637974.379 320233.335 

15  4637943.953 320268.787 

16  4637999.958 320295.206 

17  4638024.078 320317.927 

18  4638031.076 320329.615 

19  4638034.286 320342.089 

20  4638034.251 320350.610 

21  4638038.976 320363.408 

22  4638048.594 320386.031 

23  4638058.393 320409.369 

24  4638067.136 320443.419                                

25  4638067.725 320448.117 

26  4638070.966 320474.244 

27  4638073.000 320495.665 



28  4638076.159 320521.041 

29  4638078.876 320549.781 

30  4638080.813 320593.526 

31  4638071.214 320621.804 

32  4638088.568 320636.816 

33  4638102.163 320670.946 

34  4638105.325 320678.848 

35  4638109.461 320718.516 

36  4638110.110 320758.790 

37  4638105.596 320791.822 

38  4638105.796 320808.445 

39  4638109.637 320833.402 

40  4638115.906 320853.596 

41  4638132.318 320898.583 

42  4638152.955 320934.534 

43  4638161.271 320956.906 

44  4638169.240 320976.403 

45  4638179.198 320999.847 

46  4638183.271 321005.853 

47  4638205.657 321038.855 

48  4638227.127 321064.268 

49  4638250.084 321076.083 

50  4638262.050 321079.410 

51  4638279.196 321084.158 

52  4638285.860 321085.604 

53  4638330.522 321095.272 

54  4638373.410 321104.206 

55  4638396.680 321110.389 

56  4638433.275 321120.123 

57  4638476.592 321130.276 

58  4638567.671 321119.046 

59  4638617.776 321110.864 

60  4638664.936 321245.903 

61  4638672.930 321268.795 



62  4638683.562 321299.241 

63  4638711.265 321305.591 

64  4638722.218 321311.571 

65  4638749.622 321297.472 

66  4638779.581 321284.287 

67  4638810.757 321255.172 

68  4638816.569 321254.794 

69  4638827.296 321254.988 

70  4638805.020 321245.569 

71  4638792.674 321239.262 

72  4638794.370 321231.303 

73  4638805.756 321158.205 

74  4638818.011 321163.091 

75  4638854.708 321177.751 

76  4638845.838 321253.577 

77  4638845.851 321254.411 

78  4638863.798 321252.852 

79  4638875.351 321248.302 

80  4638884.276 321241.353 

81  4638896.816 321219.590 

82  4638904.924 321208.976 

83  4638918.174 321200.235 

84  4638942.323 321191.952 

85  4638936.031 321182.294 

86  4638895.957 321128.355 

87  4638927.906 321099.506 

88  4638928.439 321099.019 

89  4638932.283 321097.780 

90  4638941.085 321094.871 

91  4638980.962 321067.511 

92  4638967.537 321047.946 

93  4638967.927 321040.680 

94  4638971.417 321001.793 

95  4638972.735 320987.091 



96  4638975.900 320983.124 

97  4638975.946 320972.486 

98  4638975.946 320970.532 

99  4638976.003 320961.242 

100  4638972.732 320912.840 

101  4638972.751 320884.796 

102  4638970.682 320875.475 

103  4638968.887 320868.738 

104  4638966.594 320862.476 

105  4638942.942 320835.609 

106  4638937.852 320829.619 

107  4638930.972 320822.578 

108  4638924.585 320814.644 

109  4638891.119 320788.689 

110  4638870.586 320772.028 

111  4638839.017 320741.932 

112  4638818.055 320721.047 

113  4638799.291 320708.874 

114  4638771.530 320692.624 

115  4638757.998 320687.216 

116  4638669.099 320608.231 

117  4638722.440 320731.558 

118  4638876.193 320931.712 

119  4638837.255 321009.675 

120  4638559.566 321014.593 

121  4638316.465 321030.839 

122  4638298.585 321026.969 

123 4638293.577 321025.882 

124  4638278.122 321021.602 

125  4638272.077 321019.921 

126  4638265.232 321016.398 

127  4638253.534 321002.552 

128  4638232.930 320972.176 

129  4638224.625 320953.322 



130  4638217.176 320935.097 

131  4638207.465 320908.972 

132  4638186.919 320873.180 

133  4638172.775 320834.408 

134  4638168.261 320819.871 

135  4638165.742 320803.496 

136  4638165.646 320795.542 

137  4638170.176 320762.389 

138  4638169.411 320714.915 

139  4638164.136 320664.314 

140  4638157.886 320648.698 

141  4638141.254 320602.136 

142  4638138.751 320545.627 

143  4638135.809 320514.510 

144  4638132.649 320489.122 

145  4638130.616 320467.713 

146  4638128.249 320448.627 

147  4638135.386 320430.964 

148  4638141.148 320416.591 

149  4638142.138 320414.123 

150  4638150.251 320403.640 

151  4638161.934 320396.464 

152  4638200.962 320387.278 

По трасето се предвижда минимално изсичане на дървесни видове и храсти. 

Обектът не създава опасност за промяна на околната среда. Не се засягат защитени 

територии и исторически обекти.  

Няма да има дейности, които водят до пряко или непряко отвеждане на опасни, 

вредни, радиоактивни вещества и отпадъци на земната повърхност.  

Не се очаква трансгранично въздействие при строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение. 

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура. Не се пресичат пътища от републиканската или общинска пътна 

мрежа, не се разбиват бетонови или асфалтови покрития. 

На територията на имотите, където ще се реализира инвестиционното 

предложение, както и в контактните зони няма типове природни местообитания и 



местообитания на редки или застрашени от изчезване растителни видове. Проектните 

площи на отделните трасета не представляват значимо място или място с висок 

биологичен потенциал за фауната в района. 

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):  

        Не се предвиждат използване на природни ресурси по време на строителството. Не 

е необходимо водоснабдяване и ползване на подземни или повърхностни води по време 

на реализацията. 

Не се предвижда добив на строителни и инертни материали. 

Захранването на обекта с вода и питейно-битови нужди ще се осъществява от 

съществуващ водопровод изграден на прилежащия път.  

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 предвижда. 

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

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.  

        Единствените замърсители се очакват да се генерират по време на реализацията от 

строителната техника с незначителни концентрации и кратковременно, с малък 

териториален обхват. 

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

третиране:  

Отпадъците, които се очакват да се генерират само по време на строителството, ще 

бъдат в минимални количества. Земни маси – изкопни маси от пръст, камъни и др. при 

изпълнение на изкопите, ще се съхраняват по протежението на трасето отстрани и 

голяма част от тях ще се използват за обратен насип върху изкопите. Не се очакват 

големи количества земни маси, но ако има такива, същите ще се използват на депото, 

определено от кмета на общината. 

Други строителни материални отпадъци: ще се събират разделно и временно 

съхраняват на определени за целта площадки в границите на обекта. 



По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква 

генериране на отпадъци. 

Битовите отпадъци по време на изпълнение на проекта ще се извозват чрез 

изградената за града система за сметоизвозване, включително и разделно събиране. 

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.): 

       Битовите отпадни води от обекта ще се заустяват в съществуващата канализация. В 

последствие тяхното пречистване ще става в ГПСОВ – Разлог. 

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

предприятието/съоръжението:(в случаите по чл. 99б 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 предвижда. 

 

 

 

Уведомител: /П/ 

                                       

ИВАН ГЮРОВ 

За Кмет на Община Разлог 

(съгласно Заповед № РД-15-1010/30.09.2020 г. 

На Кмета на Община Разлог) 

 

 

 

 

 

 

 

 


