
До Директора на РИ О св -  гр. В;

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „Веолия Енерджи Барна” ЕАД 
гр. Барна; бул. „Ян. Хунядн №5
(име , адрес и телефон за контакт, гражданство на възложетеля - физическо лице) 
бул. „Ян. Хунядн”№5 , идентификационен
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Барна, бул. „Ян Хуияди” №5 

Телефон, факс и ел поща :

Изпълнителен директор: Ф| Деберг 

Лице за контакти: Г ^  Димитров

УВАЖАЕМА Г-жо ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Веолия Енерджи Варна” ЕАД има следното инвестиционно 
предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец за подземни 
води за промишлено водоснабдяване на отоплителна централа

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 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/ 
BG2GO0000NO18, съгласно номенклатурата на Басейнова дирекция за Черноморски район- 
гр.Варна, който е разпространен в проучвания район и е на дълбочина до 40 -̂ -бОм.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща изпозвана площ: необходимост от 
други свързани с основния предмет спомагателни или подържащи дейности, в т.ч. 
ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 
инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидеаи 
изконни работи, нредполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
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Планираният сондаж ще се изгради на територията на централа 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 !5±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.

Изграждането на тръбният кладенец ТК-1 ,Зеолия Енерджи Варна“ се предвижда с малка 
сондажна апаратура ,подходяща за целта. Общата използвана площ за този тип сондажни апаратури е 
150-200м^ '

Предвид очаквания геоложки разрез и хидрогеоложките параметри на водоносния хоризонт, се 
предвижда следната конструкция насондажа(фиг,1).

- От 0,0 до 8± 2т -  сондиране с 0  374 mm и обсаждане с кондукторна колона 0  324 
шш, която ще се циментира;
- От 8±2ш до 55±5 m -^-65±5ш -  сондиране с 0  270 mm;
* Обсаждане с експлоатационно - филтрова PVC или метална колона с 0  160-168 mm до 
крайната дълбочина на сондажа, която е филтърна 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 дълбочина за монтаж на потопяемата 
помпа-плътна тръба;
- 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.

Геоложка колонка Кота терен 105 ±1м

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

--------------------------------

С В Н = 15± 2м
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168/160 мм-експл. колона,филтрова
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Фиг.1.Геоложка колонка и конструкция на планирания ТК-1 „Веолия-Варна“



Изграждането на водовземното съоръжение ще се осъществи с малогабаритна сондажна 
апаратура РКЛ5ТЕ‘РЬ.С(фотос-1 за около 15 дни. Необходимата площ за сондажната 
апаратура при изграждането на сондажа е до 150-200м‘ .

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

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 бъде инсталирано устиевото оборудване,монтира се ел. таблото на 
помпата, водомерът, кранче за вземане на проби, нивомерът и разпределителните кранове. 
Останалата част от площадката ще се рекултивира

При установените хидрогеоложки параметри на водоносния хоризонт, може да се 
направи извода, че при водовземане от ТК-1 „Веолия Енерджи Варна“ не се очаква 
компрометиране 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: R = 1,5д/л^ ,където, а е ниво предаването, а=1150 m^/d; tg -
време на работа на помпата, до 20ч в денонощието (0,83дн), при средни параметри на 
водоносния хоризонт в участъка - Водопроводимост, Т=23 mVd; Гравитационно водоотдаване, 
ц=0,02; Ниво предаване, а=Т/ц= 1150 m /̂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
40-45 м.

Устиевото оборудване на сондаж ще бъде в подземна шаха под нивото на площадката- 
1,5-2,0м.

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 мащинна зала ще бъде положен в канал, като 
80 % от канала е вече съществуващ в частта машинка зала / M3 / и ще е необходимо 
допълнително изгражда на такъв в участъка от сондажа до M3. Размерите на новия участък 
ще са 12м / 0.8м / О.бм. В същия канал ще се изградят необходимите трасета за захранване и 
управление на потопяемата помпа и контролно -  измервателните прибори.

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 съгласувателнн /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 , 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 
проекпнонни иТ М  координати в 35 зона в БГС 2005 , собственост, близост до или 
засягане на елементи на Напионалната екологична мрежа( НЕМ), обекти , подлежащи 
на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културиото наследство, 
очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща 
пътна инфраструктура)

Тръбният кладенец ТК-1 „Веолия Енерджи Варна“се предвижда да бъде изграден в ПИ 
№ УПИ за отоплителна централа на част от кв. 4, II - 25 по плана на промишлена зона 
„Планова“ гр.Варна, одобтен със заповед 70/20.06.1975 г.на ИК на ГНС, гр. Варна , бул.
Янош Хуняди №5.

Географски координати (мястото на площадката за изграждане ТК, система WGS 84- 
BL/: В43°14'15,6" L 27°52'12,7". 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.

ФигЛ.Местоположение па планирания ТК-1 „Веолия-Варна“

5. Природни ресурси, предвидени за използване но време на строителство и 
експлоатацията:

( включително предвидено водовземане за питейни , промишлени и други 
нужди - чрез обществено водоснабдяване ( ВиК или друга мрежа) и/или от 
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 86 400 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(около10-15дни ).
Основните източници на вредни емисий 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.

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, варов ик-общо около 1 м^), 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.

9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови 
промишлени и др.) , сезонност, предвидени начини за третирането нм( пречиствателна 
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационната система / 
повърхностен воден обект / водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква формиране на отпадъчни води при реализацията на ИП-изграждане на 
водовземно съоръжение и добив на подземни води за промишлени цели-топлоцентрала.

10. Опасни химични вещества , които се очаква да бъдат налични на площадката на 
предприятието/ съоръжението:

( в случаите по чл. 996 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 очакват опасни химични вещества на площадката на предприятието и водовземното 
съоръжение.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда 
на глава шеста ЗООС.
Опасни хгшични вещества, които се очаква да бъдат налични на пющадката на 
/предприятието /  съоръжението. Количеството на опасни вещества,които ще са налични



II. Друга информация ( не е задължително за попълване).

Моля, да бъде допуснато извършването на ОВОС ( в случаите по чл.91, ал.2 ЗООС, 
когато за инвестиционното предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 
към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал,1 и 2 
ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи , доказващи уведомяване на община Варна, район „Вл. Варненчик и на 
засегнатото население, съгласно изискванията на чл.4 по, ал.2 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
, приета с Постановление №59 на Министерски съвет от 2003 год.

•  Акт за собственост на Отоплителна централа
• Скица ~У П И

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 
инвестиционно предаожение.

3. Електронен носител -  1 брой
4. Желая становището за определяне на необходимите действия да бъде изпратено на 

посочения адрес.

Дата: 10.07.2019 г. Уведом^
А  ^ с н ч с и
Г енера?1€н д и р е ^ ^ >
„ Веолия Енердойгбарна” ЕАД


