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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
/По приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 

посл. изм. и доп, ДВ бр.12 от 2016г, в сила от 12.02.2016г/ 
за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение, попадащо в 
обхвата на точка   2,буква „г“ от списъка на категориите и дейностите в  Приложение 2 към чл. 
93, ал.1,т.1 на ЗООС-(посл.изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) дълбоки сондажи 
за водоснабдяване(невключени в приложение №1) , 
„Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец за подземни води за промишлено 
водоснабдяване на отоплителна централа“Владислав Варненчик“ гр. Варна“ 
      I. Информация за контакт с възложителя 
         1.(изм.-ДВ,бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)  Име, адрес, телефон за контакт, 
гражданство на възложителя-физическо лице: „Веолия Енерджи Варна” ЕАД, бул. „Ян. 
Хуняди” №5 , ЕИК 103195446 

2.Пълен пощенски адрес: гр. Варна, бул. „Ян Хуняди” №5 
3.Телефон/ факс и е-mail: тел. 0888153712; 

        4. Лице за контакти: Георги Димитров / 0884 575753, , ел.поща (е-mail): 
georgi.dimitrov@veolia.com  

  
IІ . Характеристика на инвестиционното предложение: 

              1.Резюме на предложението 
              Инвестиционното намерение  предвижда изграждане на сондаж за частично 
осигуряване нуждите на  отоплителната централа от техническа вода. Необходимите 
количества техническа вода за централата са за покриване на загубите по топлопреносната 
мрежа, които са средно 10 куб.м./час., което съставлява 7200 куб.м /месец или около 86 400 
куб.м. / годишно. 
             С изграждането на водовземното съоръжение за подземни води се цели драстично 
намаляване на  разходите за техническа вода. 
            Проведените хидрогеоложки проучвания в района на  отоплителна 
централа(ОС)“Владислав Варненчик“ показват, че предвид целите на ползване на подземните 
води и необходимите водни количества, икономически целесъобразно е добива на подземни 
води да се осигури  от първият от повърхността водоносен хоризонт-неогенския, подземното 
водно тяло/ПВТ/ BG2G00000N018, съгласно номенклатурата на Басейнова дирекция за 
Черноморски район-гр.Варна, който е разпространен в проучвания район и е на дълбочина до 
40÷60м. Останалите водоносни хоризонти в района се намират на значителни дълбочини-
еоценския водоносен хоризонт е на дълбочина над 500м и малм-валанжинския водоносен 
хоризонт-над 1500м от повърхността. 
 
           2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение  
  Изграждането  на   сондаж за подземни води  за частично осигуряване нуждите на  
отоплителната централа от техническа вода. е свързано с покриване на загубите по 
топлопреносната мрежа, които са средно 10 куб.м./час., което съставлява 7200 куб.м /месец. 
 
          3.(Доп.-ДВ,бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)   Връзка с други съществуващи и 
одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на обекта на ИП и кумулирани 
с други предложения 
          ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 
в обхвата на обекта на ИП и кумулирани с други предложения.   
          За реализиране на инвестиционното намерение ще бъдат предприети действия за 
получаване на необходимите съгласувателни становища и разрешения от РИОСВ, БДЧР , по 
реда на ЗУТ и подзнаковата нормативна база към него. 
 
         4. Подробна информация за разгледани алтернативи 
  По отношение на местоположението на ИП няма други алтернативи- 
местоположението е подходящо за изграждане на сондаж за подземни води за промишлено 
водоснабдяване. По отношение на избора на неогенския водоносен хоризонт – той е на 
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достъпна дълбочина и икономически най-подходящ за добив на необходимите водни 
количества  и подземните води са с подходящите физико-химични характеристики за 
предвидените цели на ползване. 
 
         5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството  
        Тръбният кладенец ТК-1 „Веолия-Варна“се предвижда да бъде изграден в ПИ  с 
идентификатор 10135.73.619 (номер по предходен план 25,квартал 4,парцел  II), урбанизирана 
територия, с НТП „За топлоенергийно производство“, местност „ПЗ Планова“, гр. Варна , бул. 
Янош Хуняди №5.  

 Географски координати(мястото на площадката за изграждане ТК,  система WGS 84-BL/:  
B 431415,6   L 275212,7. Надморска височина на терена +105 ±1м.(фиг.1). 

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии и защитени зони(ЗЗ) и не 
засяга елементи от Националната екологична мрежа(НЕМ), обекти, подлежащи на здравна 
защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се предвижда нова 
или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 
 
 

 
           Фиг.1.Местоположение на планирания  ТК-1 „Веолия-Варна“ 
 
 
 
 
 
 
 

50м 
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6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 
дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от 
приложение №3 към ЗООС 

   На фиг.2 е представена геолого-литоложка колонка на отложенията, в които е формиран 
водоносният хоризонт и които ще бъдат разкрити по време на сондажния процес. 

  
Фиг.2.Геолого-литоложка колонка в проучвания участък 
По време на сондирането ще се води наблюдение и описание на разкривания геоложки разрез. 
Предвид очаквания геоложки разрез и хидрогеоложките параметри на водоносния хоризонт, се 

предвижда следната конструкция на сондажа(фиг.3).  
        В инт.  0,0 -  8±2м м  сондиране с  диаметър на длетото Ø 295 мм;   
        Планираният сондаж ще се изгради на територията на централата в близост до 
производствените мощности. Прогнозната дълбочина на  статично  водно ниво на неогенският 
водоносен хоризонт в участъка(СВН) е+85±5м, като при кота на терена 105±5м, дълбочината на 
водното ниво   се прогнозира на дълбочина 15±2м от повърхността, като крайната  дълбочина се 
планира до 50±5м, която е свързана с дълбочината   на зоната с най-висока напуканост и 
окарстеност на вместващите водонаситени скали. 

Предвид очаквания геоложки разрез и хидрогеоложките параметри на водоносния 
хоризонт, се предвижда следната конструкция на сондажа(фиг.3).  
            - От 0,0 до 8±2m – сондиране с Ø 374 mm и обсаждане с кондукторна колона Ø 324 mm, 
която ще се циментира; 
- От 8±2m до 55±5 m – сондиране с Ø 270 mm; 
-Обсаждане с експлоатационно-филтрова PVC или метална колона с Ø 160÷168 mm до крайната 
дълбочина на сондажа, която е филтрова в определените интервали;  
- Запълване на задтръбното пространство от 60,0 до 10,0 m със задтръбна засипка, а интервала 
от 10,0 до 0,0 m – с глинест тампонаж; 
- На сондажа е предвиден утайник-5м-плътна тръба и такава за монтаж на потопяемата помпа; 
- Провеждане на ерлифтно водочерпене за почистване и активиране на водоносните зони до 
пълно избистряне на водата;  
- Провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на технически възможният 
дебит  на  сондажа. 
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. 
                                                       Кота терен 105 ±1м 

 
ф 374  мм-длето                           
0 м 324-метална колона, циментирана 

                                                          
8±2м 
 
СВН=15±2м 
 
 
 
 
 
 
ф 270  мм-длето 

168/160 мм-експл. колона,филтрова  
 

                                                                 
гравийна  
засипка 

   
място за помпа 

 
50±5 м 
утайник 

  
      Фиг.3.Геоложка колонка и конструкция на планирания  ТК-1 „Веолия-Варна“   
 

При изграждането на сондажа ще се използва съществуващата техническа инфраструктура 
(пътища/улици, електрозахранване и др.). 
         След приключване на сондирането, около  устието на сондажа  ще се изгради  шахта с примерни 
размери 2,2/2/2,5м в която ще се монтират  ел. таблото на помпата, водомерът, кранче за вземане на 
проби, нивомерът и разпределителните кранове. Останалата част от площадката ще се рекултивира  
         При прогнозните хидрогеоложки параметри на водоносния хоризонт, може да се направи 
извода, че при водовземане от ТК-1 „Веолия-Варна“ не се очаква компроментиране на 
водовземането от изградените до сега сондажи в района на проучване: Зоната на влияние на 
сондажа се ограничава от радиуса на влияние (R) , който е до 50-80м, определен по формулата 

на Тейс: eatR 5,1  ,където, a е нивопредаването,а=1150 m2/d; te – време на работа на помпата, 

до20ч в денонощието(0,83дн), при средни параметри на водоносния хоризонт в участъка-
Водопроводимост, Т=23 m2/d; Гравитационно  водоотдаване,µ=0,02; Нивопредаване,а=Т/µ= 1150 m2/d. 
        Очакваните средноденонощни дебити са в порядъка от 1,5 – 2,0 л/с. Водата ще се подава 
към технологичните схеми на централата посредством потопяема помпа от дълбочина около 35-
40 м.  
        Добитата вода, посредством потопяема помпа от сондажа, ще захранва утаечен бак  с V = 
10 куб.м., разположен в машинната зала. От  утаечния бак, посредством помпа водата ще се 
подава към ХВО за омекотяване и оттам по вече съществуващите технологични схеми, ще се 
подава в топлопреносната мрежа.  
       Тръбопровода от помпата до утаечния бак в машинна зала ще бъде положен в канал, като 
80 % от канала е вече съществуващ в частта машинна зала / МЗ / и ще е необходимо 
допълнително изгражда на такъв в участъка от сондажа до МЗ. Размерите на новия участък ще 
са 12м / 0.8м / 0.6м.  В същия канал ще се изградят необходимите трасета за захранване и 
управление на потопяемата помпа и контролнo – измервателните прибори.     

 След приключване на сондирането, около  устието на сондажа  ще се изгради  шахта с примерни 
размери 2,2/2/2,5м в която ще се монтират  ел. таблото на помпата, водомерът, кранче за вземане на 
проби, нивомерът и разпределителните кранове.  
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7. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура 
     От фиг.4 се вижда, че мястото където ще се реализира инвестиционното предложение, е 

подходяща площадка в двора на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД  и не се предвижда изграждане 
или промяна на пътна инфраструктура. 
 

 
                    Фиг.4. Площадката на планирания сондаж ТК-1 „Веолия-Варна“ 
 
8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване  

    Изграждането на водовземното съоръжение ТК-1„Веолия-Варна“ и неговата експлоатация 
включва: 

-подготовка на сондажната площадка за монтаж на сондажната апаратура; 
-сондиране до предвидената дълбочина на сондажа 50±5 м; 
- спускане на експлоатационна колона ПЕПВ или стомана с ф 168/160мм, която в интервала 

от 25±5м до 40±5м е  филтрова. Предвидена е плътна част за място на помпата, на дълбочина 
35-40м(фиг.3). 

-запълване на задтръбното пространство с гравий с размери 3-4мм, като в горната част в 
инт.0-8м се предвижда надеждна изолация чрез “салник“ и цимент на затръбното пространство  
за предпазване  от замърсяване на  водоносния хоризонт от повърхността; 

-интензивно промиване на сондажа за прочистване на призабойната зона; 
-изграждане на шахтата на сондажа с примерни размери 2,2/2/2,5м в която ще се монтират  ел. 

таблото на помпата, водомерът, кранче за вземане на проби, нивомерът и разпределителните кранове; 
-инсталиране на потопяема помпа   на предвидената дълбочина 35-40м. срещу плътна част от 

филтърната колона; 
-провеждане на опитно-филтрационни(ОФИ) изследвания за устанновяване на 

хидрогеоложките параметри на водоносния хоризонт и хидравличната ефективност на 
изградения сондаж и определяне на параметрите за експлоатация водовземното съоръжение; 

-вземане на водни проби за изследване по всички показатели, съгласно изискванията на 
Наредба №1 от 10 октомври 2007г за проучване, полсване и опазване на подземни води, чл.89, 
ал.4 (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.); 

-приемане и регистрация на сондажа, съгласно изискванията на горната Наредба №1; 
Строителството на сондажа  ще се извърши за около  15 дни. 
Обектът ще се реализира  на един етап. Съществуващите фази са строителство(изграждане 

на сондажа), изследване и добив на подземни води за промишлено водоснабдяване на„Веолия 
Енерджи Варна” ЕАД.  Функционирането на обекта ще бъде без прекъсване.Не се предвижда 
закриване на обекта с последващо възстановяване и използване. 

10м 
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9.Предлагани методи за строителство  
Изграждането на водовземното съоръжение ще се осъществи с малогабаритна мобилна 

сондажна апаратура FRASTE-PL.G(фотос-1) за около 15 дни. Необходимата площ за 
сондажната апаратура  при изгражданетона сондажа е до 150-200м2, като след приключване на 
сондажните работи, около устието на сондажа ще се изгради шахта с размери 2,5х2,0х2,5м в 
която ще бъде инсталирано устиевото оборудване.  

 
                              Фотос-1.Малогабаритна сондажна апаратура FRASTE-PL.G 
При изграждането на сондажа ще се използва съществуващата техническа инфраструктура 

(пътища/улици, електрозахранване и др.). 
 
10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията. 
                      За строителството ще се използват малки  количества  традиционни строителни 
материали–цимент, чакъл, пясък и др., както и ел. енергия, течни горива и вода.  През 
експлоатационния период ще се ползва ел. енергия за помпения агрегат.ИП включва като 
основна дейност-добив на подземни води, около 86 400 куб.м. / годишно. 
 
11.Отпадъци, които  се очаква да се генерират- видове, количества   и начин на третиране. 
          При изграждане на сондажа  ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – 
изкопни земни маси(пясък, варовик-общо около 1 м3), които след това ще се използват за 
обратна засипка. Възможни са малки количества строителни отпадъци – ще се събират и 
транспортират  за депониране на сметище, посочено от общината. При експлоатацията не се 
генерират твърди отпадъци и отпадъчни води. 
 
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху 
околната среда.   
         Изграждането на сондажа и добива на подземни води няма да окажат негативно влияние 
върху околната среда  в района.   Отрицателни въздействия могат да се появят през етапа на 
изграждане на сондажа–повишено шумово натоварване в близост до площадката на сондажа,но 
предвид използването на малогабаритна сондажна апаратура FRASTE-PL.G(фотос-1) за около 
15 дни само през деня, те ще бъдат поносими за района на ЗПЗ, където съседните обекти са 
също промишлени.    
         Формирането на строителни отпадъци на територията на сондажната площадка са в малки 
количества, ще се събират и транспортират  за депониране на сметище . 
        За ограничаване  вредното въздействие върху почвите се предвижда : 
- отделяне и депониране на хумусния слой, преди започване на строителните дейности; 
- връщане на хумуса след приключване на строителството; 
- почистване на замърсените от строителни материали и отпадъци площи; 
- недопускане засипване на хумусни хоризонти с мъртвица; 
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       При изграждането на сондажа, оборудването му и системата за пречистване и 
водоснабдяване е необходимо да се спазват всички предвиждания на проекта  и на Плана за 
безопасност и здраве, където се изяснява начина на строителство и безопасността на труда. 
  
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение / например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или принасяне на енергия, жилищно 
строителство, третиране на отпадъчните води/. 
         За реализация  на инвестиционното предложение не се предвиждат други видове 
дейности. 
 
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 
          След получаване на необходимото становище за преценяване на необходимостта от 
ОВОС, за изпълнение на ИП е необходимо Разрешение за водовземане на подземни води чрез 
нови водовземни съоръжения от БД, съгласно чл. 50, ал. 7,т.1 от ЗВ), като съгласно Наредба №1 
от 10 октомври 2007г за проучване, полсване и опазване на подземни води, чл.89, ал.4 (Изм. - 
ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) , т.4. водовземните съоръжения се изграждат след 
издаване на разрешението за строеж по реда на ЗУТ при спазване на изискванията в тази 
наредба, определени с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения. 
 
15. Замърсяване  и дискомфорт на околната среда. 
          Замърсяване  с последващ дискомфорт на околната среда може да има само през етапа на 
изграждането на сондажа, което ще продължи около 15 дни и е поносимо за промишлената 
зона.  
           При сондажните работи ще се наблюдава ошумяване на околната среда от сондажната 
апаратура, но те няма да окажат значителен дискомфорт на околната среда, предвид 
използването на съвременна малогабаритна сондажна апаратура . 
            При водочерпенето замърсявяне няма да се получи, а шум от работещата помпа в 
сондажа и инсталациите за   водоснабдяване не се очаква. 
 
16.(Нова-ДВ,бр.3 от 2006г., доп.-ДВ,бр.12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.).Риск от аварии и 
инциденти. 
       Вички дейности,свързани с изграждането и изследването  на сондажа ще се извършват 
съгласно Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи. 
       Всички специалисти и работници са длъжни да спазват този правилник и инструкциите за 
неговото приложение, отнасящо се до : 

-назначаването  и инструктажа на работници и служители; 
- изискванията за поддръжка  и стопанисване на работните места , машини и съоръжения ; 
-лични предпазни средства и средства за колективна защита ; 
- строително-монтажни работи и демонтаж на сондажната апаратура ; 
- техническите изисквания за машините, съоръжинията и използваните инструменти ; 
- правилата за безопастност при сондиране, ликвидиране на аварии в сондажа, обсаждане 
и циментиране на тръбите ; 
- правилата за организация и експлоатиране на електрическото стопанство ; 
- правилата за пожарна безопастност ; 
- хигиената на труда ; 
- даване на първа медицинска помощ и действия при злополуки и природни бедствия.  

       По време на строителните работи са възможни инциденти и злополуки с работещите на 
сондажната апаратура. Възможно е удар с инструмент, контузия, падане, затрупване с 
материали и други. За да се избегнат такива инциденти е необходимо да се спазват 
изискванията за охрана на труда. При експлоатацията на сондажа  инциденти са малко вероятни 
при спазване на елементарни практики за безопасност. 
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ІІІ  Местоположение на инвестиционното предложение. 
          1.(Доп.-ДВ, бр.3 от 2011г.)План, карти и снимки, показващи границите на 
инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и 
антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от 
Националната екологична мрежа. 
          За характеризиране местоположението на инвестиционното предложение, към настоящата 
Информация са приложени:-скица на имота; -сателитни снимки с местоположението на 
площадката на сондажа;  -карта на най-близките до ИП защитени зони и територии. 

  Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 
територии и защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000.  

  Най-близо, северно от ИП, се намира ЗЗ «Батово», код  BG0002082, определена съгласно 
чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие,(фиг.5.) 

 

 
 

              Фиг.5. Местоположение на ЗЗ «Батова», код  BG0002082 и местоположение на 
площадката на ИП„Веолия Енерджи Варна” ЕАД 

 
Цели на опазване на защитена зона с код BG00002082 (съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР) 
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните 
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на 
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за 
тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, 
предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
   2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на 
земи     
           Територията на ИП представлява промишлена зона на гр.Варна и се намира в район, 
където статута на имотите са с трайно предназначение на територията-урбанизирана територия 
начин на трайно ползване-производствени и складови обекти, каквито са и съседните  имоти, и 
в тази връзка, реализацията на инвестиционното предложение няма да навреди на съседните 
собственици и ползватели на имотите, нито ще изисква специалното им приспособяване.  
  
3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 
       Разглежданато инвестиционно предложение няма връзка с други планове и проекти. 
 

 
 
 
 
 
                      
                             ИП „Веолия Енерджи Варна” ЕАД 
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4.Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони , защитени зони, 
санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа. 
         Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада  в границите на 
Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони , защитени зони и др.от  
Национална екологична мрежа и не попада в обсега на  санитарно-охранителни зони, свързани 
с проучваното водно тяло. 
 
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 
         Природните ресурси-течни горива,пясък, чакъл ще се използват при изграждане на 
водовземното съоръжение.При промишленото водоснабдяване, като природен ресурс ще се 
ползва подземна вода и ел.енергия. 
 
5.Подробна информация за всички разгледани  алтернативи за местоположение. 
          Не са разглеждани алтернативи за местоположение на ИП. За местоположението на 
площадката на сондажа  е  определено място, подходящо за сондажните работи и  изграждане 
на връзката със съществуващите технологични схеми и топлопреносната мрежа.  
 
ІV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните 
въздействия, вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/: 
             1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните 
активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, земните недра, ландшафта, 
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите 
елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както 
и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните 
видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, 
вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. 
           Реализирането на ИП, няма да доведе до съществено антропогенно въздействие и 
натоварване на околната среда.При добива на подземни води не се очаква  отрицателно влияние 
върху хората и тяхното здраве, материалните активи, атмосферния въздух, земните недра, и 
ландшафта. 
          Само при изграждането на сондажа е възмоно определено въздействие върху 
изпълнителите- прах, изгорели газове от ДВГ, шумово натоварване и др., но в случая те са 
ограничени и в приемливи нива, предвид използването на съвременна малогабаритна сондажна 
апаратура   FRASTE-PL.G, при която  шумовите нива не превишават 80-90 dB(A).Тези 
въздействия са през деня за около 15 дни и ще отпаднат  след приключване  на стротелството и  
преминаване към експлоатация на сондажа.   
        "Обекти, подлежащи на здравна защита" по §1,т.3 от Допълнителните разпоредби на 
Наредбата за ОВОС - жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и 
ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, 
мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за 
отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, 
вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на 
храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и 
тържищата за храни се намират на повече от 1000м от обекта на ИП. 
        Необходимо е спазването на изискванията за охрана на труда с цел  защита на работещите, 
както и някои норми и мерки при строителството  за намаляване на отрицателният ефект през 
този период.  
          Не съществува опастност от замърсяване на подземните води, следствие на предвидената 
конструкция на сондажа(фиг.3).   
          Шумовото натоварване през време на  експлоатацията не се очаква. 
    
          2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.  
          Въздействието върху елементи от Националната екологична мрежа(фиг.5), забележителни 
природни обекти и защитени зони не се очаква, поради голямото разтояние до тях. 
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           3.Вид на въздействието / пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 
средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/. 
        - шумовото въздействие при строителството ще бъде само през деня, пряко и постоянно с 
продължителност докато се извършва сондажния процес, около 15 дни. При водочерпене от 
сондажа-шумово въздействие не се очаква. 
      
          4.Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места 
/ наименования, вид – град , село, курортно селище, брой  жители и др./. 
         Обектът на ИП-изграждане на водовземно съоръжение за подземни води в в ПИ  с 
идентификатор 10135.73.619 (номер по предходен план 25,квартал 4,парцел  II), урбанизирана 
територия, с НТП „За топлоенергийно производство“, местност „ПЗ Планова“, гр. Варна , бул. 
Янош Хуняди №5, като територията е заета от производствени предприятия и  складови обекти.    
          - шумът при строителство ще обхваща основно имотът, в който ще се изгражда сондажа; 
           -шумът при експлоатация е незначителен; 
           - замърсяването с прах и изгорели газове от ДВГ на строителната техника, ще обхване 
имотът, в който ще се изгражда сондажа , като не се очаква да обхване най-близките гранични 
части на съседни имоти   при работа на сондажната апаратура около 15 дни, през останалото 
време се извършват дейности, свързани с изледване на подземните води, при което отсъства 
замърсяване на околната среда; 
            - строителните отпадъци, при неправилно управление , могат да замърсят почвата само 
на площадката, върху която се разполага сондажното оборудване. 
            Негативните влияния ще са краткотрайни  предимно през   стротелният период, ще бъдат 
в рамките на допустимото и няма да окажат негативно влияние върху околната среда. 
    
 5. Вероятност на поява на въздействието. 
        - най – голяма е вероятността за поява на шумовото въздействие само по време на 
строителството на сондажите , до 15 дни; 
       -аналогична е вероятността от появата на въздейсвие от прах и изгорели газове от ДВГ; 
        -средна и по–малка е вероятността от появата на въздействие на строителни отпадъци.        
 
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 
        По време на строителството въздействието е краткотрайно, периодично, без  кумулативен 
ефект. 
        По време на експлоатацията въздействието е постоянно, с ограничен обхват–на 
територията на обекта, в допустимите санитарно–хигиенни норми. 
        
  7. (Доп.-ДВ,бр.3 от 2011г.). Мерки , които е необходимо да се включат в инвестиционното 
предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
значителните отрицателни въздействия върху околната среда. 
         В резултат на реализиране на инвестиционното предложение не се очакват значителни 
отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората. 
         Мерките за намаляване на евентуални отрицателни въздействия включват следните 
основни мероприятия: 
         По време на строителството: 
        а/намаляване на шумовато въздействие в резултат на извършване на строителните работи  
основно през деня; 
        б/ за намаляването на запрашеността по време на изграждане на сондажа, се предвижда 
прилагане при възможност на някои добри практики: навлажняване на строителната площадка, 
своевременно изнасяне на отпадъците, внимателно разтоварване на строителен материал; 
        г/ за ограничаване на вредното въздействие върху почвите се препоръчва: 
- отделяне и депониране на хумусния слой преди започване на сондажните работи; 
- връщане на хумуса след приключване на изграждането на сондажа; 
- почистване на замърсената от строителните  материали  и отпадъци площ; 
- внасяне на плодна почва на местата, където е отнета или липсва такава; 
- недопускане засипване на хумусна почва с мъртвица; 
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      д/ работниците на обекта да ползват лични предпазни средства. 
             В подготвителният и основният период на стротелството да се спазват изискванията за 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, подробно определени в Правилника за 
безопасност на труда  при строително – монтажни работи Д-02-001 от 1982г. и Наредба 2 за 
противопожарните стротелно – технически норми, издани на МВР и МТРС от 1994г. 
           По време на експлоатацията: 
      а/за предпазване от замърсяване на подземните води е необходимо спазване на 
изискванията,свързана с експлоатацията на  водовземното съоръжение, посочени в 
разрешителното за водовземане на БДЧР-Варна.        
      
  8. Трансграничен характер на въздействията. 
  Въздействията върху околната среда от реализацията на ИП нямат трансграничен характер. 
 
                                                                      Възложител: 
Дата: 04.09.2019год.                           
                                                                                   Денислав Денчев 
                                                                                   Генерален директор                 
                                                                                  „Веолия Енерджи Варна” ЕАД 

 
 
 


