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СЪОБЩЕНИЕ 

 

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

за въздействието върху околната среда - ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е 

внесено инвестиционно предложение за: 

„Спешно отделение (СО) - Вътрешно преустройство и пристройка към част от 

съществуваща пететажна сграда на УМБАЛ - Царица Йоанна - ИСУЛ ЕАД”, с 

местоположение УПИ І-за болница, кв. 727, представляващ ПИ с идентификатор по 

КККР 68134.404.96, м. ГГЦ зона Г-13, СО район „Оборище”, гр. София. 

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на 

съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения, за горепосоченото 

инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” - СО до кмета на района. 

Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр. София. 

 

 

 

 Дата: 16.03.2018 г.                                                         РАЙОН” ОБОРИЩЕ” СО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 49, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 2 от 4          
Регистрационен № А-191-QMS15 

ОБЯВА 
   до заинтересованите лица и общественост 

 

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

въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп.) 

УМБАЛ „Царица Йоанна - Исул” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

1000, ул. „Бяло море” №8, ЕИК 831605806, с Представител от Григорий Недялков  

Пълен пощенски адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Бяло море” №8 

Телефон, факс и ел. поща (e-mdil): 0876 365 787, c_malinova@abv.bg 

Лице за контакти: инж. Цонка Малинова 

 

  /наименование на физическото или юридическо лице, адрес/ 

     

         СЪОБЩАВА 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: 

„Спешно отделение (СО) - Вътрешно преустройство и пристройка към част от 

съществуваща пететажна сграда на УМБАЛ - Царица Йоанна - ИСУЛ ЕАД”, с 

местоположение УПИ І-за болница, кв. 727, представляващ ПИ с идентификатор по 

КККР 68134.404.96, м. ГГЦ зона Г-13, СО район „Оборище”, гр. София. 

Резюме на предложението: 

Настоящият проект е изготвен в рамките на Етап 2 на проект „Подготовка на проектно 

предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната 

медицинска помощ по ОПРР 2014-2020”, предмет на Договор за услуга №РД-11-

278/17.08.2016г., сключен между Министерство на Здравеопазването и ДЗЗД „Регионална 

здравна инфраструктура”. 

Сградата на СО - УМБАЛ - Царица Йоанна - ИСУЛ е разположена в западната част на УПИ 

І-за болница, кв. 727, представляващ ПИ с идентификатор по КККР 68134.404.96, м. ГГЦ 

зона Г-13 и при свободно застрояване. Отделението се разполага на приземен етаж в 

архитектурна свързаност с лечебното заведение за болнична помощ. 

Предмет на проекта е привеждането на Спешно отделение (СО) ІІІ ниво - УМБАЛ - Царица 

Йоанна - ИСУЛ ЕАД в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 06.10.2017г. за 

утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина”, издадена от министъра на 

здравеопазването, обн., ДВ, бр. 86/27.10.2017г., в сила от 27.10.2017г. и Техническата 

спецификация на Възложителя чрез преустройство на помещения от първи етаж от сграда 

на съществуващата болница УМБАЛ - Царица Йоанна - ИСУЛ и пристрояване на 

едноетажна сграда с полувкопан сутерен, използвани за нуждите на спешна медицинска 

помощ. 
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Площта на преустройството е 562 кв. м., от които: 

562 кв. м. - на приземен етаж 

В имота се предвижда ново допълващо застрояване. 

СО - УМБАЛ - Царица Йоанна - ИСУЛ е от ІІІ ниво, съгласно Националната концепция за 

пространствено развитие на България за периода 2013-2025г. 

За проектния проект, по данни на Възложителя се предвиждат 28 работни места за екипи, 

работещи на смени. Съгласно актуалната нормативна база във СО ІІІ ниво трябва да се 

обособи клинико-терапевтична и консултативна зона (шокова зала, зала за преглед/спешна 

терапия с пост с легла, зала за диагностично уточняване и наблюдение, консултативни 

кабинети и манипулационни), зона за посетители (централно фоайе, зала за тираж, 

помещение за изолация, чакалня за пациенти), зона за персонал (помещения за почивка и 

хигиена) и административна зона, със съответните за  прилежащи сервизни помещения. 

Във СО - УМБАЛ - Царица Йоанна - ИСУЛ съществуващата клинико-терапевтична и 

консултативна зона не отговаря на медицински стандарт „Спешна медицина“. За 

привеждането към изискванията на стандарта е предвидено преустройство на помещения от 

съществуващата сграда, където се разполагат зоната за пациенти и консултативни кабинети. 

В частта на пристрояване от север, на първия етаж се обособява зоната за спешно лечение и 

наблюдение, а на сутеренно ниво се разполага зона за персонал и администрацията.  

Обособяват се и централно приемно фоайе, зала за триаж, санитарни възли за посетители, 

включително и за хора с увреждания. 

За осъществяване на функционална връзка между двете зони е предвиден свързващ коридор 

с помещение за медицински отпадъци. 

Транспортното обслужване: Автомобилният достъп до имота се осъществява от юг и от 

север, чрез градската пътна мрежа. С проекта се обособява нов паркинг с общо 3 бр. 

паркоместа 1 бр., от които за хора с увреждания и 1 бр. за ЕПС. 

Отопление: Сградата се отоплява с централно отопление на ТЕЦ и е присъединена към 

топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ АД. 

Електрозахранване: Електрозахранването на обекта е обезпечено от съществуващи 

електропроводни линии в близост до имота. 

Водоснабдяване: Водоснабдяването на обекта се осъществява от съществуващо сградно 

водопроводно отклонение. 
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Отвеждане на отпадъчни води: Отвеждането на отпадни води се осъществява от 

съществуващо сградно канализационно отклонение. 

Не се предвижда използване на взрив.                                                                      

 /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/   

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” 

№ 136, ет. 10, е-mail: riosv@riew-sofia.org 

Приложение: 

  

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС - един брой на хартиен и два броя на 

електронен носител; 

2. Част Б - за инвестиционни предложения (в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 1 

от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

Защитените зони (ПМС №201/2007г. ДВ бр. 73/2007г.); 
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