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 Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 

 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - 

ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 

28.08.2019 г.) 
  
 
                                                                          ДО 

                                                                          ДИРЕКТОРА НА РИОСВ  ВАРНА   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

 от  “ Бабълс Кар Уош ” ООД, ЕИК 204417993 ,гр Добрич, ПК9300 ,бул.Русия 62, тел. 
(име, адрес и телефон за контакт)   . 

 (седалище) БЪЛГАРИЯ, гр Добрич ПК9300 бул.Русия 62 

Пълен пощенски адрес: БЪЛГАРИЯ, област Добрич, община Добрич, гр Добрич 

ПК9300 бул.Русия 62 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  , ел. поща:  

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Георги Лазаров  

Лице за контакти: Георги Лазаров, тел., ел. поща:  

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР, 

 

 Уведомяваме Ви, че  “Бабълс Кар Уош” ООД има следното инвестиционно 

предложение:  „Изграждане на  тръбен кладенец за водовземане от подземни води за 

водоснабдяване за други цели(автомивка) в поземлен имот с идентификатор 

10135.4023.65,землище на  общ. Варна, гр. Варна, обл. Варна“ . 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

1. Резюме на предложението: 
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно 

предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 

1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

 

         Инвестиционното предложение за „водоснабдяване за други цели“ на  “Бабълс Кар 

Уош” ООД е ново и е свързано с изграждането на сондаж(тръбен кладенец) за добив на  

подземни води за автомивка . 

         Планираният сондаж се предвижда да бъде изграден в ПИ  с идентификатор 

10135.4023.65,землище на  общ. Варна, гр. Варна, обл. Варна“ – собственост на „Кауфланд . 

България ЕООД енд Ко“КД с когото е сключен договор за наем №. 

       Предвид хидрогеоложките условия в участъка, целите на ползване на подземните води 

и необходимите водни количества, изяснени в проведеното хидрогеоложко проучване се 

установява, че икономически е целесъобразно тръбният кладенец да бъде изграден в 

първият от повърхността водоносен хоризонт-неогенския, подземното водно тяло/ПВТ/ 

BG2G00000N018, съгласно номенклатурата на Басейнова дирекция за Черноморски район-

гр.Варна, което е формирано в проучвания район и в обсега на имота. 

         Обосновката за необходимите водни количества за захранване на автомивка за МПС. 

е изготвена съгласно изискванията на чл.151,ал.1,ал.2 и ал.4 от Наредба 1 за проучване, 

ползване и опазване на подземните води и   Наредба 4  за проектиране, изграждане и 

експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации” от 17 юни 2005г. 
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          Групиране на целите за ползване на водата е съгласно изискванията на Тарифата за 

таксите по чл.194, ал.1 от Закона за водите (Изм.-ДВ,бр.3 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) 

и ПМС № 383 от 29.12.2016г, ДВ,бр.2 от о6.01.2017г. 

          т.9. Водоснабдяване за други цели: 

               - Автомивка за транспортна техника  

Количество вода, необходмо за измване на 1 бр. МПС – 60 л; 

Максимален брой автомобли на ден – 400 бр.; 

400 бр х 60 л/бр.= 24 000 л/ден 

Q ср.ден = 24 m
3
/ден; Q ср.год(365дни) = 8760 m

3
 

Период на ползване - целогодишно – 365 дни. 

Общо необходимите водни количество е: 

Q ср.год = 8760 m
3
 = 24 m

3
/ден = 0,125 l/s; 

Максимален дебит на водовземане до 0,5л/с, подбран за предотвратяване на износ на фин 

пясък с черпената вода. 

Минимално водно количество, необходимо за изпълнение на дейността е 80% от 

оптималния годишния обем, Qмин ср.год  = 7008 m
3
. 

    Съгласно чл.8, ал.3 от Наредба 4  за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации” от 17 юни 2005г., „инсталациите за условно 

чиста вода, които се използват за поливане на тревни и зелени площи, промиване на 

тоалети, за пожарогасене, за миене на площадки и други дейности, при които не се изисква  

използване на питейна вода, се проектират като отделна водопроводна инсталация. На 

водочерпните кранове за условно чисти води се поставя подходяща, видима и трайна 

маркировка „Непитейна вода“. 

    Отпадните води ще се заустват, след първично пречистване, в канализацията на 

„ВиК“ООД-Варна при сключен договор. 

 

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: 

        Сондажът ще разкрие следния геоложки разрез(Фиг.1): От 0,0 до 8±2m  Кватернер – 

Qк.с. –наносни материали и хумус; От 8±2m до 60±5m-Неоген-чокрак-тархан – N
1tsch-tch

 -глини, 

бежови, пясъчливи, пясъци, пясъчници, варовици, бели, напукани, кавернозни, 

мергели(Галатска свита-gN
t-s

). 

       Изграждането на тръбеният кладенец включва следният обем дейности, които ще 

протекат в следната последователност: 

- От 0,0 до 8±2m – сондиране с длето Ø 374 mm и укрепване с кондукторна колона Ø 324 

mm, която ще се циментира; 

- От 8±2m до 60±5m – сондиране с длето Ø 270 mm; 

 - Укрепване на сондажа с експлоатационно-филтрова PVC или метална колона с Ø 160÷168 

mm до крайната дълбочина на сондажа, която е филтрова във водоносната част на сондажа  

(25±5m÷55±5m, с плътни тръби в инт.40÷45±5m за инсталиране на помпата и в инт. 

55÷60±5m - за утайник.  

- Запълване на задтръбното пространство от 60,0 до 10,0 m със засипка-гравий с размери до 

3-4 mm, а интервала от 10,0 до 0,0 m – с глинест тампонаж за предпазване на подземните 

води от повърхностно замърсяване; 

- Провеждане на водочерпене за почистване и активиране на водоносните зони до пълно 

избистряне на водата;  

- Провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на технически 

възможните дебити на сондажа и оптималните параметри за експлоатация, включващи: 
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 Опитно водочерпене с максимално възможен постоянен дебит за определяне на 

филтрационните характеристики на водовместавщите скали - 1 бр. с 

продължителност 24 часа и с проследяване на възстановяването на водното ниво; 

 Хидравличен тест с максималния дебит (0,50 l/s) - 1 бр. с продължителност 24 

часа и с проследяване на възстановяването на водното ниво в рамките на 

денонощието; 

 Хидравличен тест с най-малко три степени на дебита и с не по-малка 

продължителност от 1 час на всяка степен за определяне на хидравличната 

ефективност на кладенеца; 

 Опробване на подземните води: 1 бр. проба в края на хидравличния тест за 

анализ на показателите по Приложение №1 на Наредба № 1/2007 г., изм. и доп.; 

- Обобщаване на резултатите от изграждането на тръбният кладенец и 

хидрогеоложките проучванията и изготване на: 

 Записка за резултатите от изграденият тръбен кладенец; 

 Проект за оборудване на изграденият тръбен кладенец. 

 Консрукцията на ТК-1 „Кауфланд Варна-Владиславово“ е представена в таблица 1 и фиг.1.  

Таблица1. 
Сондаж, 

к.т. 

Дълбочина,м Направление 

мет. тръба, 

Ø,мм 

Експлуатац. 

тръба (ПЕПВ 

или стомана) 

Филтри  

от-до,м 

 

Плътна 

тръба за 

помпата 

Плътна 

тръба за 

утайник 

ТК-1    

кт=+100 м 
60±5 m 0-8±2 m 

Ø324mm, 

циментиране 

0-60±5 m 

Ø168/160 

mm, 

гравийна 

засипка 

  

25-55 m 45-50 m 55÷60±5m   

 
                                                         Кота терен   

 100m 
 Ø 374 мм-длето                           

Ø 324-метална колона, циментирана 

                                                          

8±2м 

 

 

 

 

СВН=+80±2м(20м от терена) 
 

 

 

 Ø 270 мм-длето 

Ø 168/160 мм-експл. колона,филтрова  

в инт.25-55м 

                                                                 
гравийна  

засипка 

   
място за помпа 45-50м 

 

утайник 55-60м 

Крайна дълбочина   60±5м 

  
     

  Фиг.1.Геоложка колонка и конструкция на ТК-1 „Кауфланд Варна-Владиславово“ 

0м 

 

12 

 

 

24 

 

36  

 

48 

 

62 

 
 еQр

2-3
 

 

 

 

gNt-s 

 

 

Геоложка колонка 

 

 

 

 

                                                                                     

 

  

глинест тампонаж 
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         В таблица 2 са представени хидродинамичните прогнозни параметри на водоносния 

хоризонт и планираният за изграждане сондаж, на базата на изградените сондажи в района 

и съгласно Приложение № 1.3.1 „Първоначална и допълнителна характеристика наПВТ” от 

ПУРБ 2016 – 2021 г. на БДЧР – град Варна: 

              Таблица2 
Сондаж, 

к.т. 

Н ВН Q   S  Т К а Sмакс.доп R 

 m m л/с m m
2
/d m/d m

2
/d m m 

ТК-1    

кт=+100м 
60±5м +80±2 до 1,0   5 15 3 750  12  30 

 

Необходими машини и съоръжения 

За изпълнение на сондажните работи ще бъде използвана  малогабаритна сондажна 

апаратура FRASTE-PL.G(фотос-1) за около 15 дни. Необходимата площ за сондажната 

апаратура  при изграждането на сондажа е до 100-150м
2
, като след приключване на 

сондажните работи, около устието на сондажа ще се изгради шахта с примерни размери 

2,5х2,0х2,5м в която ще бъде инсталирано устиевото оборудване. Останалата част от 

площадката ще се рекултивира.  

 
                              Фотос-1.Малогабаритна сондажна апаратура FRASTE-PL.G 

При изграждането на сондажа ще се използва съществуващата техническа 

инфраструктура (пътища/улици, електрозахранване и др.). 

 

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: 

 

     За реализиране на инвестиционното намерение ще бъдат предприети действия за 

получаване на необходимите съгласувателни становища и разрешения от РИОСВ, БДЧР , 

общината по реда на ЗУТ и подзнаковата нормативна база към него. 

 

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) 
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        Предвид инфраструктурната обстановка,хидрогеоложката и хидродинамична 

характеристика на водоносният хоризонт, на фиг.2 и фиг.3 е  представено   

местоположението на  площадката на планираното  водовземно съоръжение. 

Приблизителни географски координати, система  WGS 84-BL:B43°14'31.50"  L 27°51'05.50"  .  

Надморска височина на терена,  100м. 

 
Фиг.2. Местоположение на планираният сондаж ТК-1 „Кауфланд Варна-Владиславово“ 

 

 
              Фиг.3. Извадка от кадастрална карта с местоположение на поземлен имот с 

идентификатор  10135.4023.65,землище на  общ. Варна, гр. Варна, обл. Варна, в които 

се  планира изграждане на сондаж ТК-1 „Кауфланд Варна-Владиславово  за водовземане на 

подземни води от първият от повърхността водоносен хоризонт. 

       Инвестиционното предложение не попада в защитени територии и защитени зони(ЗЗ) и 

не засяга елементи от Националната екологична мрежа(НЕМ), обекти, подлежащи на 

  ПИ 10135.4023.65 

ТК-1 „Кауфланд Варна-Владиславово 

500 m 



6 
 

здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се 

предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 

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) 

 

           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   8760 м
3
куб.м. / годишно. 

 

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 очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни 

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води 

 

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

        Въздействието върху качеството на атмосферния въздух през периода на строителство 

ще бъде минимално и временно(около10дни ). 

Основните източници на вредни емисии във въздуха по време на строителство ще бъдат 

изгорелите газове от автомобили и строителна техника.  При необходимост  (сухо и горещо 

време ),  праха може да се контролира чрез разпръскване на вода. Шум при строителство 

ще създават превозните средства и  пренасянето  на тръбите до строежа. Строителството ще 

се осъществява само в светлата част на деня. Не е необходимо да се прилагат други 

конкретни мерки за контрол на шума, освен тези които се отнасят за всички строителни 

обекти. 

           Като цяло , шумовото въздействие ще е  в границите на определените норми при 

използването на съвременна сондажна апаратура FRASTE-PL.G, фотос 1. 

 

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

третиране: 

         Очаква се образуването на обичайните за строителните дейности отпадъци,  които ще 

бъдат управлявани и контролирани  с оглед минимизиране на тяхното вредно влияние 

върху околната среда. При изграждане на сондажа ще се генерират ограничени по вид и 

количество отпадъци – изкопни земни маси(пясък, варовик-общо около 1 м
3 

), 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 . 

 

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.) 

     При използване на водите  за втомивката, която се предвижда да работи ежедневно с 

миялни машини.25 м
3
/дн, отпадъчните води след първично пречистване се заустват в 

канализацията на „ВиК“ООД-Варна .   
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10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 

на предприятието/съоръжението: 
(в случаите по чл. 99б от 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 очаква формиране на опасни химични вещества на площадката на автомивката. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, 

по реда на глава шеста от ЗООС. 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на 

интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово 

осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от 

ЗООС-обяви; 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. –Договор за наем  

3. Други документи по преценка на уведомителя:   

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб –извадка от кадастр. 

карта с местоположение на обекта на ИП; 

4. Електронен носител - 1 бр. 

5. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6. 0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

7. 0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено 

чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

 

Дата: ………………….                                               Уведомител: ………………………… 

                                                                                                                (подпис) 


