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Приложение № 2 към чл. 6 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИП: 
Разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения до абонатните станции на всички 
входове на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.73.667(идентичен с XXI-19, кв.1) и 

10135.73.590 (идентичен с XVI-590, кв.1) в м. „ПЗ Планова“, район „Владислав Варненчик“,  
 гр. Варна 

  
I. Информация за контакт с възложителя: 
 1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско 

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:  
„Веолия Енерджи Варна” ЕАД, ЕИК  103195446, представлявано от Денислав Денчев  – изп. 

директор 
2. Пълен пощенски адрес: Област Варна, общ. Варна, гр. Варна, бул. „Янош Хуняди“ № 5 
3. Адрес за кореспонденция: Област Варна, общ. Варна, гр. Варна, бул. „Янош Хуняди“ № 5 
4. Телефон, факс и e-mail:  0884 473 803; emiLboev@veolfa.com 
5. Лице за контакти: Емил Боев – зам.изп.директор 
 

II. Резюме на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение е свързано с разширение на съществуващата топлопреносна 

мрежа на гр. Варна и включва изграждане на разпределителни топлопроводи и топлопроводни 
отклонения до абонатните станции на всички входове на новите строежи в имоти с идентификатори 
10135.73.667 (идентичен с XXI-19, кв.1) и 10135.73.590 (идентичен с XVI-590, кв.1) в м. „ПЗ Планова“, 
район „Владислав Варненчик“,  гр. Варна. 

Реализацията му се предвижда да се извърши по следните етапи: 
• Етап I –Разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения до Блок 3 и Блок 4 в 

ПИ10135.73.590 
• Етап II – топлопроводни отклонения до Блок 2 в ПИ10135.73.590 
• Етап III –топлопроводно отклонение част север в ПИ10135.73.667 
• Етап IV – топлопроводно отклонение част юг в ПИ10135.73.667 
 
1. Характеристики на инвестиционното предложение:  
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 
Разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения до абонатните станции на 

всички входове на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.73.667 (идентичен с XXI-19, кв.1) 
и 10135.73.590 (идентичен с XVI-590, кв.1) в м. „ПЗ Планова“, район „Владислав Варненчик“,  гр. 
Варна ще бъдат с обща с дължина 648 м. от които 620 м. за подземно полагане  и 28 м. за надземен 
монтаж. 

Те ще се изграждат за захранване с топлинна енергия на новостроящи се  жилищни сгради в 
различен стадии на строеж, завършване и срок за въвеждане в експлоатация. 

Поради тези причина, строителството на същите ще се изпълни в цитираните по горе четири 
етапа. 

Особенности на трасето: 
1. В  част от участъка от камера K-I-1A  до камера К-I-1B - отклонение за Български  Институт по 

Метрология - регионален отдел Варна ще се следва трасето на съществуващ, но не работещ 
тръбопровод. Предварително изолираните тръби на новия разпределителен тръбопровод ще се 
полагат подземно върху капаците на бетонните конструктивни елементи (КЕ) на съществуващия 
канално положен  тръбопровод. 

Преди полагане на тръбите върху съществуващите покривни плочи ще се провери дали същите 
са плътно замонолитени. Ако има фуги между тях, първо ще се замонолитят и след това ще се полага 
пясъчната възглавница. 
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Камера (К-I-1B) ще се ликвидира като се разрушава (разбива) покривната плоча и част от 
страничните стени с ширина за минаване на новия тръбопровод. Камерата ще се засипи с баластра 
(или пясък) и ще се трамбова до ниво дъно изкоп.   

2. В  т.15  тръбопровода ще излиза от изкопа, ще влиза в подземен гараж   и в участъка от т.15 
до т.18 ще се монтира надземно (по тавана на подземните гаражи), като за целта ще се използват 
предварително изолирани тръби и елементи с метална обшивка от каталога на фирмата 
производител ”АВКО” АД Русе.  

Проектното решение предвижда: 
1. Изграждането на разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения  да се 

изпълни с предварително изолирани с пенополиуретан тръби и елементи (колена, тройници, 
редукции) със сигнални проводници за откриване на течове произведени от фирма “АВКО” АД  Русе: 

• за подземен монтаж с диаметри DN150, DN125, DN100, DN80, DN65 и DN50 
• за надземен монтаж с диаметри DN 80 
2. За изолацията на  връзките (заварките)  между: 
• подземно положените предварително  изолираните тръби и елементите ще се монтират 

термосвиваеми ПЕ муфи DN150, DN125, DN100, DN80, DN65 и DN50 
• надземно монтираните  предварително  изолираните тръби и елементите ще се монтират 

муфи за надземен монтаж DN80, включително и преходни муфи със същия размер.  
      3. Доставката на необходимите предварително изолирани тръби и елементи и други 

материали ще се извърши за целия строеж. 
      4. Изпълнението на СМР ще започне с изграждането на разпределителен топлопровод и 

топлопроводни отклонения до Блок 3 и Блок 4 в ПИ10135.73.590- ЕТАП-I , като ще се създадат 
условия за съхранение на елементите в т.31А, т.25 и т.6 свързващи разпределителния тръбопровод с 
изгражданите на по късен етап топлопроводни отклонения от ЕТАПИ –II, III и IV. За целта ще се 
монтират: 

• в т.31А (на 6,40 м. от т.31 към т.33) - 2 бр.  заглушки  DN100 на  предварително изолирана 
тръба (/DN100), за  последващо изпълнение на Етап II. Краищата на тръбите да се изолират чрез 
монтаж на 2 бр. крайни муфи (DN 100) ; 

• в т.25 - 2 бр. заглушки DN80 на предварително изолиран тройник ъглов (DN 150/DN80)-  за  
последващо изпълнение на Етап III. Краищата на тройниците да се изолират чрез монтаж на 2 бр. 
крайни муфи (DN 80); 

• в т.6 - 2 бр. заглушки DN80 на  предварително изолиран тройник ъглов (DN 150/DN80)-  за  
последващо изпълнение на Етап IV. Краищата на тройниците да се изолират чрез монтаж на 2 бр. 
крайни муфи (DN 80) 

Изграждането на  топлопроводните отклонения съгласно Етапи II, III и  IV ще се извършат 
едновременно  или последователно в зависимост от готовността на строежите. 

     5. Новопроектираните  разпределителни  топлопроводи и топлопроводни отклонения ще се 
присъединят към съществуваща разпределителна мрежа на Първа топлофикационна магистрала на 
“Веолия Енерджи Варна” ЕАД  в   камера K-I-1A, към съществуваща арматура (шибърни не изолирани 
кранове) DN150, чрез фланцови съединения. 

   6. За изолация в края на тръбите разположени в K-I-1A и абонатните станции на всички 
входове на новите строежи в имоти с идентификатори  10135.73.667 (идентичен с XXI-19, кв.1) и 
10135.73.590 (идентичен с XVI-590, кв.1) ще се монтират крайни капи DN150, DN 80, DN65 и DN50. 

  7. В местата на преминаване на тръбите през стени на  камера K-I-1A и стените на сутерените 
на съответните входове(АС) ще се монтират уплътнителни пръстени с диаметър D250, D160, D140 и 
D125( в комплект с грес лента) 

  8. Монтаж на сферични спирателни (стоманени на заварка), неизолирани кранове с DN80 и  
DN50 P=2.5MPa,  в абонатните станции(АС) на всички входове на новите строежи в имоти с 
идентификатори 10135.73.667 и 10135.73.590. 

  9. Изграждане на част от отклонението от точката на влизане на топлопроводните отклонения 
в сградите до съответните абонатни станции.  

 
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 
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В момента, се подготвят документи за одобряване на инвестиционното предложение. 
Изграждането на топлопроводите и топлопроводните отклонения няма да засяга други дейности, 
одобрени с действуващите планове. ИП ще се реализира в антропогенно повлияна територия. 
Капацитетът, характеристиката и местоположението не предполага кумулиране с планове, програми 
и ИП на територията на община Варна. 

 
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните 

недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
Реализацията и експлоатацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества 

природни ресурси. 
През строителния период ще се използват горива за транспортната техника доставяща 

материалите и строителната техника за изкопните дейности.  
По време на строителството и съгласно технологията за изграждане на топлопроводи от 

природните ресурси ще се използва пясък за засипка под и над тръбопровода в количество около 
237 м3. 

В процеса на експлоатация няма да се използват природни ресурси. 
 
 г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 
По време на строителството  
Излишните изкопани земни маси ще се депонират на депо посочено от общината. 
През строителния период на обекта ще се генерират ограничено количество строителни 

отпадъци по кодове:  
• 17 02 01 -  дървесен материал – 0,5 т от кофражи на отвори и шахти;  
• 17 04 05 - желязо и стомана – 0,4 т от разбиване на железобетонна плоча на съществеващ 

канал, събират се и се предават на специализирани фирми; 
• 17 01 01 бетон – 4,04 м3 от разбиване на покривна плоча на съществуващ канал и стени на 

камери; 
• 17 03 02 асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01 – 1,8 м3 от разваляне на 

асфалтова настилка; 
• 17 05 06 - изкопани земни маси, различни от упоменатите в код 17 05 05* - 160 м3 от изкопите 

и излишни след обратната засипка.   
Всички договори ще се сключват с фирми притежаващи необходимите разрешителни за 

предлаганите услуги и дейности, съгласно ЗУО. 
ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води. За санитарни нужди по време на 

строителството ще се използват химически тоалетни, предоставени и обслужвани от фирма по 
договор. 

При експлоатацията няма да се генерират отпадъци. 
 
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 
Реализацията на инвестиционното намерение и експлоатацията на обекта не са сериозна 

предпоставка за предизвикване на замърсяване на околната среда и създаване на специфичен 
дискомфорт.  

Въздействието върху компонентите и факторите на околната среда ще е следното: 
Въздух – експлоатацията на топлопровода не е свързана с отделяне на емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух. 
Води - не се очаква влошаване на качеството на водите в района, т.к. ИП не е свързано с 

формиране на отпадъчни води води.  
Шум – обекта не е източник на шум, които може да доведе до превишаване на граничните 

стойности посочени в  Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и 
на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.  Топло преносната мрежа не създава 
шум и няма полета с лъчения. 

Отпадъци - недопускане на нерегламентирано съхраняване на отпадъци. 
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Почва - Реализацията на обекта няма да окаже съществено отрицателно въздействие върху 
почвите и земите. Евентуалните замърсявания по време на строителството ще са върху трайна 
настилка. Не се очакват замърсявания на земи и почви.  

Земни недра - Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до промяна на 
геоложката основа с произтичащи от това последици.  

 
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 
Топлопроводите са предназначени да пренасят гореща вода от съответния топлоизточник  към 

консуматорите на топлинна енергия. Той не отделя суровини, които могат да бъдат използвани, не 
отделя прах, както и вредности и газове замърсяващи околната среда и въздуха. 

В близост до трасето има наличие на жп линии и тръбопроводи, и няма летища и др. 
Факторите, които могат да станат причина за инциденти са най-вече: 

 Нарушаване целостта (разрушаване) на тръбопровода; 

 Земетресения от висока степен или други природни бедствия; 

 Злоумишлени (терористични) действия. 
- Земетресения - Районът попада в сеизмична зона VII (сеизмичен коефициент Кс=0,10). При 

земетресение е възможно възникване на обстановка, при която ще настъпи разрушаване на част от 

техническите съоръжения; ще има жертви и затрупани хора; ще бъде нарушена или разрушена 

топлопреносната система.  

 
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 

жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. 
Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува 

само в периода на строителството на топлопровода и ще касае само работещите на обекта. Очакват 
се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на работещите: работа на открито 
с непостоянен микроклимат, замърсяване на въздуха с прахови частици и ауспухови газове от 
бензинови и дизелови двигатели; физическо натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани 
с използването на машини и др.; риск от падания, травми и злополуки при неспазване на безопасни 
условия на труд. 

Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от възложителя 
фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани монтажни работи. Същите ще имат временен характер, 
като рискът се оценява като нисък до приемлив. Използването на лични предпазни средства 
(противопрахови маски, каски, работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на 
труд и почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще 
доведе до намаляване на риска. 

Потенциален риск за здравето на работещите по поддръжката на съоръженията практически 
не съществува при спазване на регламентираните изисквания за безопасни условия на труд. 

 
2. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности 

по време на строителството. 
ПИ №№ 10135.73.667 и 10135.73.590, които са предмет на топлофициране са разположени в 

гр. Варна,  в ПЗ „Планова“, р-н „Вл. Варненчик“, община Варна. В съседство няма обекти подлежащи 
на защита. Съседните площи са частни имоти и местни пътища. 

Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само по трасето 
на топлопровода. Тръбите ще бъдат доставени успоредно с направата на изкопа и разтоварени в 
линеен ред, така че да бъде максимално улеснено полагането им в изкопа. 

 
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.  
Топлопроводът ще се изпълни с предварително изолирани с  пенополиуретан тръби, със 

сигнални проводници за откриване на течове, фабрично изработени колена и съединителни муфи  
Тръбопроводна система за гореща вода е фабрично изработена, свързана тръбна система, 
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използваща стоманена тръба, изолирана с твърда пяна от устойчив полиуретан (ПУ), капсулиран в 
тръбен кожух от полиетилен с висока плътност (ПЕВП) и е подходяща за подземно и надземно 
полагане. 

Основните процеси на строителството включват: 
ПОДГОТОВИТЕЛНА ЧАСТ 
1. Даване на строителна линия , маркиране оста на трасето, ширината на изкопа и местата на 

муфите. 
2. Изкопни работи по оформяне на новото трасе. Изкопните работи се извършват 90% 

механично и 10% ръчно. Изкопа в зоната на съществуващите комуникации се изпълнява ръчно. В 
местата на свързване на тръбите и елементите  се прави разширение на изкопа с оглед създаване на 
възможност за заваряване и монтаж на муфите. Изкопите, в които ще се монтират тръбите, се 
укрепват срещу възможно сриване на пръст и обезопасяване срещу падане на хора. 

3.  Разнасят се предварително изолираните тръби по дължина на трасето. При извършване на 
товаро- разтоварните работи се използва подемна техника. 

4. На дъното на канала се полага пясъчна възглавница с дебелина 10 см., добре трамбована  с 
пневматична трамбовка, при оптимална влажност, върху която се полагат тръбите. Пясъчната 
възглавница се подравнява по котите в надлъжния профил, спазвайки предвидения наклон. В 
местата на заварките,  не се полага пясъчна възглавница. 

5. За  улесняване направата на заварките тръбопроводите да се повдигат спрямо проектното 
ниво (трамбована пясъчна възглавница) върху полиетиленови чували пълни с пясък (или дървени 
трупчета), които след монтажа на тръбите се махат и тръбопроводите се нивелират. 

6. По време на строителството, строежа се обезопасява по цялата дължина на трасето с 
инвентарна ограда за многократно ползване, осветление и обезопасителни знаци. Оградата е с 
височина 1.2м. и се монтира на 1м. от края на изкопа. На определените за пресичане места да се 
монтират пасарелки. Те трябва да са обезопасени с парапет и да стъпят на здрав терен, от двете 
страни на изкопа. 

7. Монтират се предвидените по проекта пътни знаци. 
ИЗГРАЖДАНЕ  НА ТОПЛОПТОВОДА  

1. Спиране на топло разпределителната мрежа на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД в участъка и 
източване на същата. 

2. Извършване на СМР по изграждане на разпределителните топлопроводи и топлопроводните 
отклонения по Етапи съгласувано с Възложителя.  

3. След завършване на монтажните работи се изготвя точен екзекутив на конфигурацията на 
монтираните тръбопроводи по трасето. 

4.  Монтираните  топлопроводи се засипват с пясък БДС-171-74. Височината на пясъка над темето 
на тръбите е минимум 10см. В зоната над пясъчната възглавница (20см.над нея) не се допуска в 
засипката да има едри и остри камъни. Трамбоването около тръбите  се извършва ръчно.  

 5. Полага се сигнална лента. 
 6. Извършва се обратна засипка със земна маса или чакъл. 
ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  
1.  Възстановяване на топлоподаването и темпериране на тръбопровода. 
2. Обратна засипка на топлопровода в участъците при пресичане на улици и междублокови алеи 

с нестандартна баластра. С нея да се запълва пространството от тръмбованата пясъчна засипка до 
кота пътно платно. Тя се изпълнява на пластове с дебелина 20 см., уплътнени добре при оптимална 
влажност до достигане на γобск = 1.8т/м³. Възстановителните работи над кота пътно платно са 
предмет на пътния проект. 

3. В участъците от изградения топлопровод  минаващи през зелените площи обратната засипка 
на топлопровода да се прави със земни маси. 

4. Възстановяване на разрушените настилки и тревни площи. 
Строителството и експлоатацията на топлопреносната и топлоразпределитесла мрежи не е 

свързано с употребата на опасни химични вещества и слеси. 
 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 
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Районът в съседство на трасето е с добре развита инфраструктура. За целите на настоящото 
инвестиционно предложение не се налага промяна (подобряване) на съществуващите транспортни 
връзки. 

 
5. Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатацията и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване 
Дейности, които ще се извършат в процеса на строителството са свързани с доставка на тръбите 

и тяхното полагане.  
Топлопроводът ще се изпълни с предварително изолирани с пенополиуретан тръби и  

елементи за подземен и наземен монтаж. 
При изпълнение на СМР да се спазват изискванията на Наредба за устройството, безопасната 

експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с ПМС 164 от 07.07.2008 г., 
Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи (ПИПСМР) и наредбите по 
безопасност на труда и пожарна опасност. 

При изпълнение на монтажните работи следва да се изпълняват изискванията на  
ИНСТРУКЦИЯТА ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ за предварително изолирани тръбни системи на 
фирма ”АВКО” АД Русе. 

Експлоатационният период на топлопровода се определя от амортизацията му. Експлоатацията 
е свързана със срока на годност на използваните материали. Очертава се експлоатационен период от 
над 50 години. При сегашните условия може да се предположи, че извеждането от експлоатация на 
ще се наложи след около 70 год.  

В бъдеще няма идея да бъде прекратена експлоатацията на обекта. 
При закриване на обекта ще се извърши демонтаж на цялата инсталация и възстановяване на 

терена. 
 
6. Предлагани методи за строителство 
ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МОНТАЖА 
1.  Спиране и дрениране на тръбопроводния участък. 
2. Даване на строителна линия – маркиране оста на трасето, ширината на изкопа и местата на 

муфите. 
3. Отбелязване на местоположението в план и дълбочината на подземните комуникации. 
4.  Маркиране на изкопа. 
5.  Изкопни работи.  
5.1  В местата на пресичане със съществуващи подземни комуникации изкопните работи да се 

извършват ръчно с права лопата. 
5.2  В местата на свързване на тръбопроводните елементи се прави разширение на изкопа с 

оглед създаване на възможност за заваряване и монтаж на муфите. (Фиг.1)  
5.3 Изкопът трябва да бъде с такава дълбочина, която да позволи обратната засипка над 

тръбите да бъде минимум 40 см, а оптимално до 80 см. Пясъчната засипка под и над тръбопровода 
да бъде минимум 10 см. (Фиг.2)            

             

                              Фиг.1    

               
 

 

Сигнална лента 

      

      Фиг.2 
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            5.4  Разстоянията между тръбите и между тръбите и стените на изкопа да бъдат не по-малки 
от 15-20 см. в зависимост от диаметъра на тръбите. 

6.   Демонтажни работи 
Преди започване на работа по Етапи II, III и IV  в точки  т.31А, т.10 и т.25 да се демонтират 

крайните муфи с DN100 и DN80 и поставените заглуши със същия диаметър.  
6.1 Демонтаж на съществуващи тръбопроводи и извозване извън района на новостроящия се 

участък. 
6.2 Демонтаж на съществуващи съоръжения в камерите. 
6.3 Разширяване отворите в стените на камерите (там където е необходимо). 
6.4  Почистване на камерите. 

  7.    Пясъчна възглавница 
7.1 Набиване и нивелиране на дървени колчета за подравняване на пясъчната  възглавница. 

Горните ръбове на колчетата да бъдат на кота "долен ръб полиетиленова тръба" - "трамбована 
пясъчна възглавница"  (Фиг.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                          Фиг.3 

 
7.2 Насипване, подравняване и трамбоване на пясъка. За доброто уплътняване на 

пясъчната възглавница е необходимо пясъкът да се навлажни при трамбоването. Едрината на пясъка 
трябва да бъде до 4 мм, без наличие на едри камъни 

8.     Монтажни работи 
8.1 Товаренето, разтоварването и полагането в изкопа за монтажа на предварително 

изолираните тръби с малки размери може да се извърши и на ръка. За тръбите с голям размер за 
подземен и наземен монтаж трябва да се използва кран с подходяща товароподемност. При 
товарене и разтоварване се използват текстилни или найлонови колани с ширина 10-15см. и греда с 
минимална дължина 4 метра.  

Данни  за Предварително изолирана тръба за надземен монтаж 
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8.2  Монтаж на тръбите в изкопа 
Тръбите се поставят на дъното на изкопа върху дървени греди подредени на разстояние една 

от друга 2- 3 метра. Разпределението трябва да бъде така съобразено, че гредите да бъдат на 
разстояние поне 1 метър от зоните за муфиране. За спазване на необходимото разстояние между 
тръбите се поставят дървени трупчета със съответния размер. Преди поставяне на тръбите в канала 
за полагане следва да се тестват сигналните кабели за непрекъсност, контакт със стоманената тръба и 
стойност на изолационното съпротивление. Стойността му трябва да бъде минимум 20 МΩ. при 
1000V напрежение.. 

Тръбите се поставят в изкопа така, че етикетът да бъде отгоре в посока към OЦ – за подаваща 
и връщаща тръба. Сигналните проводници трябва да бъдат в положение на 10 и 14 часа на 
часовника, като меден да е срещу меден, а калайдисан срещу калайдисан. Преди полагането на 
тръбите и съответните елементи в изкопа на съответната кота върху краищата им трябва да бъдат 
поставени муфи. 

8.2.1 Преминаването на тръбопровода през стена се извършва чрез използване на 
уплътнителен пръстен и гресираща лента, за да се получи т. нар. плътно преминаване. При 
преминаването през стена на предварително изолираната тръба се поставя гумен пръстен 
разположен симетрично спрямо оста на стената. При стени с дебелина до 25 см един пръстен е 
напълно достатъчен, а при стени с по-голяма дебелина се използват два пръстена и гресираща лента. 
След завършване на монтажа и изпитанията на плътност на тръбопровода отвора трябва да бъде 
забетониран. (Фиг.4) 

 

 

    

 
Бетон/Варов 
разтвор 1:3 

Свързваща 
лепенка 

Пръстен за 
преминаване през 
стена 

Пръстен за 
преминаване 
през стена 

 
Бетон/Варов 
разтвор 1:3 

 
 Фиг.4 

  
8.2.2  Край на топлинна изолация - За предпазване на топлинната изолация в края на 

тръбопровода се поставят термосвиваеми крайни муфи или капи. Преди монтиране на крайните 
капи, двата проводника се изваждат предварително извън тях  

8.2.3 При заваряване на тръбите в краищата на изолацията се поставят метални дискове (яки), 
за предпазване на полиуретана от запалване при заваряване, при което се отделят вредни газове. 
Вътрешния диаметър на диска е равен на диаметъра на стоманената тръба, а външния – на 
диаметъра на полиетиленовата тръба. След извършване на заварките дисковете се свалят.  
 8.2.4  Пясъчна засипка върху тръбопроводите. 
Тръбопроводите се засипват с пясък до ниво съответстващо на 10см. над горната образуваща на 
полиетиленовата тръба. Пясъчната засипка се трамбова. За улеснено трамбоване може пясъка да се 
навлажни.  

8.2.5  Свързването към съществуващ тръбопровод изпълнен канално на тръбопровод  oт 
предварително изолирани тръби се извършва чрез заваряване към тръбопровода на стоманена 
тръба, колена и монтаж на топлинна изолация.                  
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8.2.6 Контрол на качеството на заварките се извършва съгласно изискванията на Наредба за 
устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с 
ПМС 164 от 07.07.2008 г. и съгласно проекта. 

8.2.7 Гама– графичен контрол на челните заваръчни съединения на тръбите да се извърши 
преди монтаж и заливането на муфите. 

8.2.8  Изпитанията на плътност трябва да се извършват на участъци с дължина не по-голяма от 
500 м и пробно налягане равно на 1.5 по работното налягане  топлопреносната мрежа. Изпитанието 
на плътност се изпълнява при температура над 0 градуса С. Резултатите от хидравличното изпитване 
се считат за положителни, тогава когато по време на цялото изпитание, т.е. 45 мин за всеки участък, 
не се забелязва понижение на налягането по контролния манометър и при огледа на заваръчните 
шевове няма открити течове. Минималният период от време, в който пробното налягане не трябва 
да се променя е 15 мин. След приключване на изпитанията на плътност (хидравличната проба) 
трябва да се състави протокол потвърждаващ съответствието с необходимите изисквания. Преди  
въвеждането на топлопровода в експлоатация трябва да се направи промивка на тръбите с вода.  

8.2.9  Обратна засипка. 
Целият тръбопроводен участък се засипва със земна маса (или друга маса, ако случаят го изисква). 
Обратната засипка също се трамбова плътно. Топлопровода трябва да бъде обозначен със сигнална 
лента, която се поставя на кота 30 см над тръбите. 
  8.2.10 Възстановяват се пътните настилки и инфраструктурата в района на строежа 

8.3 Надземен монтаж на топлопровод 
Трасето на надземната част от разпределителния тръбопровод преминава през техническо ниво - 
подземни гаражи. За надземният монтаж на тръбите ще се използва носещата конструкция на 
сградата, като се спазва изискването те да се монтират на разстояние не по-малко от 30см. от 
външните страни. Тръбопроводите следва да се полагат върху скоби със заварени плъзгащи се 
опорни тела. Окачени опори могат да се използват при надземно полагане на топлопроводи  в 
участъците на самокомпенсация. 
Наклонът на топлопроводите на топлопреносните мрежи при надземно полагане е не по-малък от 
0,0015 m/m. Минималните разстояния между надземно положените топлопроводи и други 
съоръжения са съгласно приложение № 3 на Наредба 15. 

 
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 
Дейноста на дружеството е свързана с "Производство на топлинна енергия и топлоснабдяване". 

Топлопреносните мрежи представляват чудесен способ за постигане на устойчиво развитие на 
градовете и могат да преодолеят все по-големите предизвикателства, пред които са изправени 
енергетиката и околната среда. В сравнение с индивидуалните отоплителни системи, 
топлопреносните мрежи са най-сигурният, икономичен и екологичен начин за справяне с тези 
предизвикателства. Управлението им изисква непрестанни инвестиции, експертни познания и know-
how, което Веолия притежава. 

 Главната цел на ИП е да анализира и оцени потенциалните въздействия и предвижданията и 
да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и 
здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и 
човешкото здраве от реализацията на ИП.  

 
8. 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 и най-близко 
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

В картовия материали се показва трасето на топлоснабдяване и предоставя информация за 
характеристиките на средата и територията за реализация. Като приложение същата е представена в 
ясно видим формат. 

Най-близките съществуващи обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т.3 от 
Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС са: жилищни 
сгради, разположени на около 100 м. западно от двата имота предмет на топлоснабдяване.  
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Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони (33) от Европейската 
екологична мрежа “Натура 2000’’. 

Най-близко разположената е 33 за опазване на дивите птици „Батова'" с код ВС0002082, 
определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-
129/10.02.2012г., с изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013г. и Заповед № РД-389/07.07.2016г. и 
трите заповеди на министъра на околната среда и водите. 

 
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното 

предложение. 
Теренът на който ще се реализира инвестизионното предложение, представлява улици, 

тротоари и зелени площи публична общинска собственост на територията на гр. Варна. 
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10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

Площта за реализация не е разположена в чувствителни и уязвими зони или територии, и не е в 
защитена територия от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.  

Предвидените дейности не попадат в СОЗ на водоизточници. 
Трасето предмет на ИП не граничат с водени обекти – публична държавна собственост, от което 

не произтичат допълнителни забрани и ограничения. 
 
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство). 
Топлопроводите са предназначени да пренася гореща вода към консуматорите. Извън 

изграждането на топлопреносната мрежа не се предвиждат други дейности свързани с 
инвестиционното предложение.  

 
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение  
Съгласно чл.64, ал.(2) от ЗУТ обекта се проектира и изпълнява на база План-схема на 

елементите на техническата инфраструктура, която е част от Влезлия в сила ПУП за имота, одобрен 
със Заповед № Г-79/15.03.2019 г. на зам. Кмета на община Варна. В тази връзка в приложение е 
представена План-схема. 

След приключване на процедурата по глава VI от ЗООС е необходимо: 

 Разрешение за строеж по ЗУТ – издава се от Община Варна; 

 Разрешение за разкопаване – издава се от Община Варна, съгласува се с сектор Пътна 
полиция към КАТ и с ОП Организация и контрол на транспорта; 

 Разрешение за ползване – издава се от РДНСК. 
 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно 
въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради 
което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: 

1. Съществуващо и одобрено земеползване; Трасето на топлопровода преминава през 
урбанизирана територия на гр. Варна. 

 
  2. Мочурища, крайречни области, речни устия; С инвестиционното намерение няма да бъдат 

засегнати  мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като няма такива в близост до него. 
 
3. Крайбрежни зони и морска околна среда; В близост до инвестиционното предложение 

няма крайбрежни зони. Имотите са разположени на около 3500 м. по права линия от канал Море- 
езеро и на 6100 м от Черно море. 

 
4. Планински и горски райони; Територията предмет на инвестиционното предложение не 

попада в планински или горски район. 
 
5. Защитени със закон територии; С инвестиционното предложение не се засягат защитени със 

закон територии. Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии. 

 
6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа; Територията, предмет на ИН не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не 
попада и в границите защитени зони (33) от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”. 

 
7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; Територията не 

попада в райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен 
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статут на защита и обекти с историческа, културна или археологическа стойност. Територията, на 
която се предвижда да бъде реализирано инвестиционното предложение, представлява 
антропогенно повлияна територия, поради което площадката следва да се причисли към 
ландшафтите, върху които вече е оказвано антропогенно въздействие. 

ИП не предвижда мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по количество 
замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние на ландшафта в 
разглеждания район може да се твърди, че топлопровода, няма да доведе до негативни изменения в 
състоянието на ландшафта. ИП попада в обхвата на ОУП на община Варна, като предвижданията са 
съобразени с изискванията на плана. 

 
8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати  територии и/или зони и 
обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 

 
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат 

предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на 
инвестиционното предложение:  

 1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното 
наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното 
разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие 
върху човешкото здраве. Топлопроводът е предназначен да пренася гореща вода към 
консуматорите. Не отделя прах, вредности и газове, замърсяващи околната среда и въздуха. При 
топлопреносната мрежа няма шум, вибрации, полета с лъчения, елиминира се напълно риска за 
човешкото здраве. 

При осъществяване на проекта няма да се променя предназначението на ползване на 
земята. След изграждането на топлопровода, той ще бъде включен в материалните активи на 
Дружеството.  

• Атмосферен въздух 
Топлоносителят (гореща вода) се пренася от топлоизточника до консуматорите в херметична 

система от топлоизолирани стоманени тръбопроводи. Топлопреносната мрежа не отделя в 
атмосферата газове, прах и други вредности. В периода на експлоатация на обекта не се очаква 
надвишаване на нормите за допустими емисии на замърсители в атмосферния въздух. 

• Води 
В топлопроводите циркулира оборотна вода, която се подгрява в топлоизточника. 

Необходимото количество за допълване на системата с омекотена и деаерирана вода се 
осигурява при топлоизточника. В резултат от аварийни течове от топлопреносната мрежа могат да 
се появят отпадъчни води. Те са условно чисти води и не се налага тяхното допълнително 
третиране. При нормална работа на топлопроводите не следва да има течове. Такива евентуално 
биха могли да се получат вследствие:  

- недобре уплътнена арматура;  
- при аварии в тръбопроводите;  
- от промивки при профилактични прегледи и ремонти.  
От обекта предмет на разглежданото инвестиционно предложение ще се генерират в 

незначителна степен само условно чиста вода.  
• Почви, земни недра и ландшафт 
Топлопроводите не минава през обработваеми земи, а са разположени в улични платна в 

урбанизирана територия. Отводнителната система се зауства в канализацията и не замърсява 
почвата. В процеса на извършване на строително-монтажни работи, няма да бъде засегната 
паркова растителност и зелени площи. По време на строителството изкопаната земна маса остава 
за временно съхранение на определени за целта места, след което се използва за обратна 
засипка. След приключване строително-монтажните дейности по топлопровода задължително се 
възстановяват засегнатите от строителството улични платна и тротоари. 

• Биологично разнообразие и защитени територии 
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Предвид характера на инвестиционното предложение не би могло да се очаква въздействие 
върху елементите на биоразнообразието, които в разглеждания район са изключително бедни. 
При изпълнение на СМР, както и при експлоатацията на топлопроводите, обектът няма да повлияе 
негативно върху структурата на популациите на животинските видове, нито да засегне 
местообитания на растителни или животински видове с природозащитна стойност. Изграждания 
топлопровод не засяга целеви хабитати или местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитени територии обявени съгласно Закона за защитените територии или защитени зони от 
националната екологична мрежа НАТУРА 2000. 

• Паметници на културата 
При осъществяване на инвестиционното предложение не се засягат единични или групови 

паметници на културата. 
• Рискови енергийни източници 
Обектът е стандартна топлопреносна мрежа. В периода на експлоатацията й не се очаква да 

се генерират шум и вибрации над определените за това нива съгласно нормативните изисквания 
за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 
части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите 
за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението.  

Топлопреносната мрежа е екологически чист обект. Тя не отделя вредности, газове, прах и 
други замърсители в околната среда. Профилактичните и основни ремонти, пускането на обекта в 
експлоатация да се извършва по програма, със спазване на всички мерки по опазване на околната 
среда от евентуално аварийно замърсяване. 

Обектът не е източник на електромагнитни лъчения и на генно-модифицирани организми. 
 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 
Новоизгражданата топлопреносна мрежа не попада в границите на защитени територии 

обявени съгласно Закона за защитените територии нито в обхвата на защитени зони от националната 
екологична мрежа НАТУРА 2000 и няма да окаже нито пряко нито косвено въздействие върху тях. 

Предвид спецификата на обекта и неговото местоположение, тя не може да бъде причина за 
фрагментация на местообитания на никой от консервационно значимите видове в най-близко 
разположените защитени територии и зони. 

 
 3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от 

риск от големи аварии и/или бедствия. 
Поради относително малкия мащаб на строителството и слабата степен на ангажиране на 

човешки ресурси по време на експлоатацията на обекта, може да се приеме, че риска от инциденти е 
минимален.  

Прилагането на съвременни технологии при изграждане на топлопровода, влагането на 
висококачествени материали в него, както и оборудването му с кабелна система за контрол на 
течовете, снижава значително риска от аварии, респективно загубата на ресурси при неговата 
експлоатация. 

Спазват се всички нормативни изисквания за безопасност при осъществяване на дейностите по 
нормалната експлоатация, ремонта и поддръжката на съоръженията, осигурено от действащата в 
Дружеството Система за управление на безопасните и здравословни условия на труд.  

 
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 
Във фаза строителство въздействието по отношение на атмосферния въздух е – пряко, 

краткотрайно и временно.  
В етап на експлоатация на обекта, се очаква топлопреносната мрежа за централно 

топлоснабдяване да окаже положително влияние върху качеството на атмосферния въздух, предвид 
намалените емисии на замърсители в атмосферния въздух, основно ФПЧ10 и серен диоксид (SO2). 
При аварии се очаква въздействие – кратко и временно.  
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По отношение на кумулативният ефект, се очаква по-скоро осъществяването на 
инвестиционното предложение да допринесе за неговото намаляване поради по-ниските емисии на 
замърсители в атмосферния въздух в сравнение с употребата на твърди горива за битово отопление. 

 
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; 

населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е 
вероятно да бъде засегнато, и др.).  

Инвестиционните предложения се намират в северната част на град Варна, който е общински и 
областен център. Предвид малкият мащаб на обекта и разположението му в града, можем да 
определим обхвата на неговото въздействие като локален. 

 
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието - Инвестиционното предложение 

няма вероятност за  въздействие върху околната среда и населението в отрицателна посока. 
 
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието - 

Обхватът на въздействие ще е ограничен изключително на територията на трасето и минимален за 
съседните територии. Няма да има засегнато население от съседни населени места, а от там и 
продължителност и обратимост на въздействието. Възникналите, макар и минимални въздействия 
ще са с непряк характер, временни, с очакван минимален отрицателен ефект.  

 
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения - Осъществяването на инвестиционното предложение няма да окаже комбинирано 
въздействие с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни прдложения. 

 
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията - Необходимо е при извършване 

на строителните дейности и експлоатацията отрицателните въздействия върху околната среда да се 
сведат до минимум.  

В точка 11 по-долу са представени мерки, които ще бъдат изпълнени за избягване и/или 
намаляване на потенциалните негативни въздействия върху компонентите на околната среда и 
факторите на здравната среда в района на инвестиционното предложение. 

 
10. Трансграничен характер на въздействието - От реализацията на инвестиционното 

предложение няма да възникнат проблеми в контекста на трансгранично замърсяване. 
 
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 

избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до отрицателни въздействия 
върху околната среда и човешкото здраве, затова не се предлагат мерки за компенсиране на такива.  

За предотвратяване и намаляване на потенциалният неблагоприятен ефект върху околната 
среда, предлагаме следните мерки: 

• По време на строителните работи да не бъдат засягани терени извън работната площадката 
на изграждания топлопровод; 

• Строителните дейности да се извършват през светлата част от денонощието; 
• Да се спазват мерките за пожарна и аварийна безопасност; 
• Да не се допуска замърсяване на околни терени с отпадъци; 
• Да се изпълнява План за управление на строителни отпадъци; 
• Отпадъците да се предават за транспортиране и третиране на фирми притежаващи валидни 

документи по чл. 35 от ЗУО; 
• Да не се допускат разливи/течове на ГСМ от строителната механизация. 

 
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 
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Информация за настоящото инвестиционно предложение е поместена на входа на „Веолия 
Енерджи Варна” ЕАД, в съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.   
    

 
„Веолия Енерджи Варна” ЕАД, съобщава на всички заинтересовани страни за своето 

инвестиционно предложение: 
 
Разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения до абонатните станции на 

всички входове на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.73.667(идентичен с XXI-19, 
кв.1) и 10135.73.590 (идентичен с XVI-590, кв.1) в м. „ПЗ Планова“, район „Владислав Варненчик“,  
гр. Варна 

 
Подробна информация за инвестиционното предложение е на разположение в деловодството 

на дружеството. 
 
Писмени становища и мнения следва да се представят в деловодството на „Веолия Енерджи 

Варна” ЕАД, на адрес: гр. Варна, бул. „Янош Хуняди“ № 5 и РИОСВ-Варна, на адрес: гр. Варна, ул. „Ян 
Палах“ № 4, на e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org 

 
 
 
Възложител: 


