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Уведомяваме Ви, че „ТЕМ П О  ТРА Н С “  ЕООД, има следното инвестиционно 
предложение за изграждане на обект: “Тръбен кладенец" за водоснабдяване за други цели 
(приготвяне на бетонови разтвори) в ПИ с идентификатор 10135.4040.27, местност Трошеви 
ниви, гр. Варна.

Характеристика на ннвестнционното предложение

I.Резюме на предложението

Настоящото инвестиционного предложение се изготвя във връзка с обект; 
„Изграждане на тръбен кладенец" за водоснабдяване за други цели (приготвяне на 
бетонови ратфори) в ПИ с идентификатор 10135.4040.27. м. ..Трошеви ниви“ , гр. Варна.

Съгласно следните нотариални ак'гове:
1. Нотариален акт № том .. per. № дело № ■ от i'.
2. Нотариален акт №  том per. № дело№ от г.
имота са собственост на „Темпро Транс’* ЕООД.
За имот с идентификатор 10135.4040.27 има издадена скица № от
год. от ,,Служч5а по геодезия, картография и кадастър“ гр. Варна.
Съгласно издадената скица, поземления имот се намира в местност „Тошеви 

нив«1“ . гр. Варна и е с площ от 7938 кв.м.. начин на трайно ползване — за друг вид 
производствен, складов обект, при съседи:

От изток, север и запад:
- ПИ с идентификатор 10135.4040.28 - частна собственост, земеделска земя. за 

второстепенна улица
От юг:
- ПИ с идентификатор 10135.4040.25 - частна собственост, земеделска

територия, за складова база

Предмет на инвестиционното намерение е изграждането на тръбен кладенец в
имота.
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Захранването на обекта с електроенергия ще бъде осъществено от 
елекпропреносната мрежа.

Собственият водоизточник (тръбен кладенец) ще бъде разположен в рамките на 
имота, като добитата вода ще се използва за водоснабдяване за други цели (приготвяне на 
бетонови разтвори). Необходимото за това водно количество е около 20000-22000 
м^/годишно при целогодишно ползване.

2.0пнсаипе на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 
необходимост от д р у г и  свързани с основния предмет спомагателни или 

||0.1държащи дейности, вт.ч. ползване на съществуваща или необходимост от 
изграждане иа нова техническа инфраструкт\'ра (пътита/улицн, газопровод, 

електропроводи и лр.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на
изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за 
ползване на подземна вода за приготвяне на бетонови разтвори (други цели) в ПИ с 
идентификатор 10135.4040.27. местност ..Трошеви ниви", гр. Варна.

Целта на изграждането на тръбния кладенец е ползване на подземна вода за други
цели.

Предвижда се дълбочината на тръбния кладенец да бъде на около 60 м. 
Необходимото водно количество е около 20000-22000 м^годишно.

И.мотът в който се проектира изграждането на водоизточника, е разположен в 
промишлената зона на гр. Варна, на северния бряг на Варненския залив.

Климатът на гр. Варна се характеризира като влажен субтропичен с морско и 
континентално влияние с мека зима и горещо, сухо лято. Средната гемперагура на въздуха 
през лятото достига 22,4°С, като максимални дневни температури над 20 °С  се срещат и до 
ноември. През зимите континенталното влияние е видно, но те остават доста по-.меки в 
сравнение с вътрешността на страната и са доста оскъдни откъм сняг. Средната температура 
на въздуха през зимата пада до 1,9 °С  през януари. Средната годишна температура на 
въздуха е 12,3 °С.

Валежите в района са неравномерни, през годината. Най-малко вали през м. 
януари и февруари, а най-мното - през м. юни и юли. Средногодишното им количество е 
540.3 mm

Проучваният район е част от Мизийската платформа, в която върху нагъната и 
разломена доюрска подложка залягат хоризонта.1 но или с леки наклони юрски. кредни, 
палеогенски. нсогенски и кватернерни отложения. Общата дебелина на платформените 
отложения е около 3300 м.

В разглеждания район на повърхността, освен кватернерните образувания 
представени от няколко генетични типа, се разкрива само неогенът. По-старите формации са 
установени по сондажен път.

За целите на настоящото проучване интерес представляват неогенската Галатска 
свита ( gN'i* ■ * ). Разкрива се на обширна територия от долината на р. Камчия на юг, до 
автомагистралата Варна-Шумен на север и от Черноморския бряг на изток, до 16-17 км от 
него на запад.

Свитата заляга трансгресивно и с размив върху по-стари скали. Изградена е 
предимно от жълтеникави и белезникави пясъци, в които често се срещат прослойки от сиви 
и зе.ченикави песъчливи глини. По-слабо са застъпени лещи и прослойки от пясъчници, 
песъчливи и детритусни варовици и рядко (в основата на свитата) от конгломерати.



Дебелината на свитата варира в широки граници от 100 - 260м като се увеличава 
на юг. Възрастта й е тархан -сармат.

Според сеизмичното райониране на България, гр. Варна попада в зона със сила 
на земетръсите от V II степен по скалата на Медведев и коефициент на сеизмичност Кс = 
0,10.

За изграждането на собствения водоизточник Възложителят ще проведе 
процедури пред Басейнова дирекция „Черноморски район“ с център гр. Варна за получаване 
на разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и Наредба №1 от 10.10.2007г. за 
проучване, ползване и опазване на подземни води, изменена и допълнена в ДВ бр.102 от 
23.12.2016Г..

Предвижда се водовземането да се извърши от неогенския водоносен хоризонт 
(първият от повърхността, който се установява в разглеждания район), обособен съгласно 
класификацията на подземните водни тела в Черноморски район като подземно водно тяло 
,.Карстово порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово“  с код 
ВС2С000000т18(фиг. 1).

Фиг 1. Карта на подземно водно тяло „„Карстово порови води в неоген-миоцен- 
сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово“ с код BG2G000000N018

Тръбният кладенец, които ще се изгради в имота, ще бъдат с площ от около 2-3 
кв.м. Над кладенеца ще бъде изградена подземна бетонова шахта.

Предвижда се сондирането да се извърши роторно, безядково до дълбочина бОм. 
със сондажна апаратура. Сондажът ще бъде оборудван с потопяема помпа.

Тръбният кладенец ще включва следните съоръжения:
-потопяема помпа;
-напорен водопровод;
-водомер;
-бетонова шахта;



-спирателен кран;
-пиезометрична тръба.
Транснортният достъп до обекта предмет на инвестиционното предложение ще 

бъде осигурен по съществуват път. с който граничи имота.
Не се предвижда изграждане или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура.
Не се предвижда използване на взрив при изграждането на тръбния кладенец.
При строителните дейности (с период иа действие около 15-20 дни) ще се 

генерират изкопни земни маси. които ше се използват за обратна засипка и малки количества 
строителни отпадъци, които ще се транспортират до място определено от общината.

При експлоатацията на обекта не са очаква генерирането на твърди битови
отпадъци.

При строителството и експлоатация га на инвестиционно предложение ще бъдат 
използвани природни ресурси като вода. материали и енергия. Няма невъзстамовими или в 
недостатъчно количество природни ресурси.

При изграждането на обекта ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 
22.03.2004Г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. 
изменена и допълнена в ДВ. бр. 10 от I февруари 2019г.

Теренът е достатъчен за извършване на предвидените строително-монтажни
дейности.

З.Връзка с лругн съществуващи и олобрснн с устройствен или друг план дейности в 
обхва та на възленствие на обекта на ннвестицнонното предложение, необходимост от 

ииаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 
орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на

специален закон:

Няма връзка.
Целта на изграждането на фъбния кладенец е ползване на подземна вода за 

приготвяне на бетонови разтрови (водоснабдяване за други цели) в ПИ с идентификатор 
10135.4040.27, местност ..Трошеви ниви", гр. Варна с площ от 7938 кв.м.

За поземления имот има издадена скица № от год. от
..Служба по геодезия, картография и кадастър" гр.Варна.

4. .Местоположение:

ПИ с идентификатор 10135.4040.27 се намира в западната промишлена зона на гр. 
Варна. на около 5 км. западно от центъра на града, в м. ..Тошеви ниви“ . За имота има 
издадена скица № от год. or ..Служба по геодезия, картография и
кадастър" гр. Варна.

Съгласно издадената скица, поземления имот се намира е с обща площ от 
7938кв.м., начин на трайно ползване - за друг производствен, складов обект при съседи:

От изток, север и запад:
- ПИ с идентификатор 10135.4040.28 - частна собственост, земеделска земя. за 

второстепенна улица
От юг:
- ПИ с идентификатор 10135.4040.25 - частна собственост, земеделска 

територия, за складова база
Мястото на бъдещият тръбен кладенец е определено в южния край на имота и е 

локализирано с кота ма терена, географски и геодезични координати, които съответно са:



Таблица 1
Тр. кл. № Кота терен Геодезични

координати
Г еографски 
координати

Тр. КЛ.1 60,52м. X  = 4790632.956 м. 
Y = 690200.530 м.

N43°13'39.256" 
Е 27°50'29,693"

Неозаглавена карта
В ь м д ете описани* :з  картата си

Фиг. 2. Местоположение на шахтовият кладенец

Водата от тръбния кладенец ще се използва за приготвяне на бетовони разтвори 
(водоснабдяване за други цели).

Захранването на обекта с електро енергия ще бъде осъществено от 
електропреносната мрежа.

Площта на имота е достатъчна за извършване на строителните работи и за 
временно съхранение на строителните отпадъци, формирани по време на строителството.

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със 
статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, 
бр.133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.).

Най-близко разположените Защитени зони са:
- «Варненско-Белославско езеро» с код BG0000191 - Защитена зона по Директива 

за птиците (фиг. 3), отстояща на 2,5 км южно от фаниците на имота.



Фиг. 3. Защитена зона по Директива за птиците - «Варненско-Белославско езеро» 
СКОДВ00000191.

..Батова“ с код BG0002082 - Защитената зона по Директива за птиците (фиг. 4), 
отстояща на около 3,5 км. ссвер-североизточно от границите на имота

Фиг. 4. Защитена зона по Директива за птиците - «Ватова» с код BG0002082



При реализацията на инвестиционното предложение в имота, който не попада в 
границата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 не се очаква пряко и 
косвено унищожаване на природните местообитания, както и местообитания на приоритетни 
за опазването на животински видове, които са предмет и цел на опазване в горецитираната 
защитена зона.

Предвид значителната отдалеченост от границите на защитените зони, не се 
очаква влошаването на качеството на приоритетните местообитания и тяхното замърсяване, 
безпокойство на видовете в резултат от дейностите по време на изграждането и 
експлоатацията на обекта.

Не се очаква генериране на емиси и отпадъци във вид и количества, които да 
окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видовете, 
предмет на опазване в защитената зона.

Кумулативен ефект заедно с други инвестиционни предложения, който да окаже 
негативно въздействие върху зоните не се очаква.

В близост и на територията на имота, където ше се изгради тръбния кладенец 
няма паметници на културата, както и обекти подлежащи на здравна защита, които могат да 
бъдат засегнати при реализацията им.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично 
въздействие.

S.rinnnojHH ресурси, прелвпдени за изпо.гзване по впеме на строителството и
ек-сплоатаинята

Природни ресурси, предвидени за ползване са подземни води.
Природните ресурси, които ще бъдат необходими за строителният период са: PVC 

тръби, цимент, чакъл, пясък, дизелово гориво, електроенергия и вода.
В процеса на експлоатация на обекта основно ше се използва помпено оборудване 

и вода добита от тръбния кладенец.
При нормална експлоатация на така предвиденото инвестиционно намерение - не 

се очаква съществена промяна или замърсяване на повърхностните и подземни води в 
района.

Не се предвижда добив на строителни материали.
Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, бетонови, 

насипни и строителни работи.
Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните

работи.
Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух 

в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и 
обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще 
засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии 
на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

Oi реализирането на обекта (строителство и експлоатация) не се очаква! вредни 
физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи 
лъчения.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение 
не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които 
могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.



6. Очаквани вещества, кои го ще бълат емитиранн от дейността, в т.ч. приоритетип 
и/илн опасни, при коию се осъществява или е възможен контакт с води:

От реализацията на инвестиционното предложение. не се очаква 
разпространението на приоритетни или опасни вещества, при които да се осъществява или е 
въжможен контакт с вода.

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

Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха от дейността на 
обекта, в предвид на това. че ще бъде добивана подземна вода за нуждите на Дружеството.

8. Отпадъци, които се очаква да се г енерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Смесени отпадъци от строителни материали с код 17.09.04
- свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на определено от
общинските органи място 

Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 с кол 17.05.04
- свойства - неопасни

начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала
от лицензирани фирми и обратна засипка 

Изкопни земни маси, различни от упоменатите в в 17 05 05 с кол 17.05.06
- свойства - неопасни

начин на третиране - за обратназасипка

От експлоатацията на обекта не се предвижда да се генерират твърди битови отпадъци.
Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.

9. Отпадъчни води:

От дейността на тръбния кладенец - ползване на подземна вода за приготвяне на 
бетонови разтвори в ПИ с идентификатор 10135.4040.27, местност „Трошеви ниви", гр. 
Варна. не се очаква да се формират отпадъчни води.

10. Опасни химични вещсства, които се очаква ла бъдат налични на площадката на
п ред п р и я т и е 1 о/съо ръжен и ето:

На площадката на Бъдещият обект няма да се използват и съхраняват опасни химични
вещества.



I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва ла 
предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91. ап. 2 
ЗООС. когато за инвестиционно 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 обявяване на инвестиционното предложение на интернет 
страницата на възлож1ггеля. ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване 
или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

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

3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение:
3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в 

под.\одящ машаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга 

на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 

лицензиран пощенски оператор.

□  лично 
1 по пощата

Дата: 01.06.2020Г. Уведомител:
(1


