
ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРЕЦЕНЯВАНЕ  НА  
НЕОБХОДИМОСТТА  ОТ  ОВОС  

ЗА  ИНВЕСТИЦИОННО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ :  

„Водовземане  чрез  изzрпждпне  на  2 (два) о'роя  нови  съоръ.эиения, за  
ползвпне  на  подземки  води  с  цел  поливни  нужди  и  измиване  rra trастипки  
(дру•zu цели) в  поземлен  имот  с  идентификптор  51500.31.24, м. 
Юрта/Балкпнп, гр. Несеrrьр, obщ. Несео'ър, on'л. Бургас, соnетвеност  на  
УПФ  „Доверие'; ППФ  „Доверие'; ДПФ  „Доверие': 

.УПФ  „ДОВЕРИЕ  ", ППФ  „ДОВЕРИЕ' ; д'ПФ  „ДОВЕРИЕ" 

гр. София, ул. ,, Тиіімява  . 13 Б, вх.А, ет.7 
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СЪДЪРЖАНИЕ  

I. 	Информация  за  контакіп  с  Въз.тожите,2я: 	 5 

1I. 	Резюме  на  инвестиционното  предложение: 	 5 

1. Характеристики  на  инвестиционното  предложение: 	 5 

а) 	размер, засегната  площ, параиетри, мащабност, обе,м, 	 5 
производите.тност, обхват, офор.wtение  на  инвестиционното  
предложение  в  неговата  цялост; 

б) 	взаимовръзка  и  кумулиране  с  други  съществуващи  и/или  одобрени 	8 
инвестиционни  предложения ; 

в) 	изnолзване  на  природни  ресурси  по  време  на  строителството  и 	8 
експлоатацията  на  земните  недра, почвите, водите  и  на  
биологичното  разнообразие ; 

г) 	генериране  на  отпадъци  - видове, количества  и  начин  на  третиране , и  9 
отпадъчки  води; 

д) 	замърсяване  и  вредно  въздействие; дискомфорт  на  околната  среда; 	9 

е) 	риск  от  големи  аварии  и/ипи  бедствия, които  са  свързани  с 	 10 
инвестиционното  предложение ; 

ж) рисковете  за  човеиското  здраве  поради  неб.лагоприятно  въздействие 	10 
върху  факторите  на  жизнената  среда  по  смисъла  на  1, т. 12 от  
допълнителните  разпоредби  на  Закона  за  здравето. 

2. Местоположение  на  площадката, включително  необходима  площ  за 	10 

временни  дейности  по  време  на  строителството . 

3. Описание  на  основните  nроцеси  (по  просnектни  данни), капацитет , 	10 
включително  на  съоръженията , в  които  се  очаква  да  са  налични  опасни  
вещества  от  приложение  №  3 кьм  300С. 
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4. Схема  на  нова  или  промяна  на  съществуваща  пътна  иифраструктура . 	11 

5. Прогрима  за  дейностите , включително  за  строите.тство, експлоатация  и 	11 
фазите  на  закриване, възстановяване  и  последващо  изnолзване. 

6. Предлагани  методи  за  строителство . 	 12 

7. Доказване  на  необходимостта  от  инвестиционното  предложение. 	 12 

8. План, карти  и  снимки, показващи  границите  на  инвестиционното 	 12 
предложение , даващи  информация  за  фиsическите, природните  и  
антропогенните  характеристики , както  и  за  разпо.тожените  в  близост  
е,Rе.менти  от  Националната  екологична  мрежа  и  най-близко  
разположените  обекти, подлежащи  на  здравна  защ  ита, и  отстоянията  до  

9. Съществуващо  sемеползване  по  границtгте  тіа  nлощидката  или  трасето  на  13 
инвестиционното  предложение. 

10. Чувствителни  територии, в  т. ч. чувствителни  зони, уязвими  зони, 	 13 
защитени  зони, санитарно-охранителни  зони  около  водоизточииците  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. 

11. Други  дейности, свързани  с  инвестиционното  предложение  (например 
	

13 
добив  на  строителни  материали, нов  водопровод, дооив  или  пренасяне  на  
енергия, жилищно  строителство). 

12. Необходимост  от  други  разрешителни, свързани  с  иtrвестиционното 	13 
предложение. 

1II. Местоnоложение  на  инвестиционното  предложение, което  може  да  окаже 	14 
отрицателно  въздействие  върху  нестабилните  еко,zогичнtе  характеристики  на  
географските  райони, поради  което  тези  характеристики  трябва  да  се  вземат  
под  внимание, и  по-конкретно: 

1. Съществуващо  и  одобрено  земеползване ; 
	

14 

2. Мочурища, л,райречни  области, речни  устия: 
	

14 

3. Крайбрежни  зони  и  морска  околна  среда; 
	

14 
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4. Планински  и  горски  райони; 
	

14 

5. Защитени  със  закон  територии; 
	

14 

6. Засегкати  елементи  от  Националната  еко.тогична  мрежа; 
	

14 

7. Ландшафт  и  обекти  с  историческа, културиа  или  археологическа 
	

14 
стойност ; 

8. Територии  иlили  зони  и  обекти  със  специфичен  санитарен  статут  или 	14 
подлежащи  на  здравна  защита. 

IY. 	Tun и  характеристики  на  потенциалното  въздействие  върху  околната  среда, 	14 
като  се  взе.иат  предвид  вероятните  значителни  последици  за  околната  среда  
вследствие  на  реализацията  на  инвестиционното  предложение: 

1. Въздействие  върху  населението  и  човешкото  здраве, материалните 
	

14 
активи, културното  наследство , въздуха, водата, почвата, земните  иедра, 
лаидшафта, климата, био.zогичното  разнообразие  и  неговите  елементи  и  
защитените  територии; 

2. Въздействие  върху  елементи  от  Националната  екологична  мрежа, 	 15 
включително  ка  разположените  в  близост  до  инвестиционното  
предложени; 

З. 	Очакваните  последици, произтичащи  от  уязвимостта  на  инвестиционното  15 
предложение  от  риск  от  големи  аварии  и/ипи  бедстви; 

4. Вид  и  естество  на  въздействието  (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 15 
краткотрайно, средно- и  дълготрайно, постоянно  и  временно, 
положително  и  отрицателно); 

5. Степен  и  пространствен  обхват  на  въздействието  - геог.рафски  район; 	16 
засегнато  население; населени ,иеста  (наименование , вид  - град, село, 
курортно  селище, брой  на  населението, което  е  вероятно  да  бъде  
засегнато, и  др.); 

6. Вероятност , интензивност , комплекстност  на  въздействието ; 	 16 

7. Очаквакото  кастъпване , продължителността , честотата  и 	 16 
обратимостта  на  въздействието ; 

8. 	Комбинирането  с  въздействия  на  други  съществуващи  и/или  одобрени 	16 
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инвестиционни  предложения; 

9. Възможността  за  ефективно  намаляване  на  въздеiiствията; 

10. Трансграничен  характер  на  въздействието ; 

11. Мерки, които  е  необходимо  да  се  включат  в  инвестиционното  
предложение , свързани  с  избягване , предотвратяване , намал.яване  или  
компенсиране  на  предполагаемите  значителни  отрицателни  въздействия  
върху  околната  среда  и  човешкото  здраве. 

V. 	Обиуествен  интерес  към  инвестиционното  предложение . 

16 

16 

16 

16 
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I. Информация  за  контакт  с  възлол.итсля:  

1. И.ие, :често.мкиупе.зстпво, zрпждинспгво  11(1 въз.тожителя  - сfiизическо  .зиЦе, 

nгърговско  нагыrгетгОвание, седапище  и  едитгеrт  иденntификпциогген  но.чер  11(1 

юридическото  лиие. 

УПФ  „Доверие", ППФ  „Доверие", ДПФ  „Доверие" 

гр. София, ул. .,Тинтява" №  13 Б, вх.А, ет.7 

ЕИК: 130474628 на  УПФ  „Доверие", Ф. Д. №  210/2001 г. на  СГС. 

ЕИК: 130427646 на  IIПФ  „Доверие", Ф. Д. №  13905/2000 г. на  СГС  

ЕИК: 130410344  на  ДПФ  „Доверие", Ф. j7j. №  12540/2000 г. на  СГС  

2. Пъ.теи  пощенеки  пдрес: 

гр. София, ул. „Тинтява"' №  13 Б, вх.А, ет.7 

3. Телефин, сJiпкс  и  e-mui1: 

+359 (2) 4646102. т_marinov@poc-doverie.bg  

4. Лиие  за  конпrпкfпи: 

Мирослав  Маринов  — изпълнителен  директор  

I1. Резюме  на  мнвестиционното  предложение:  

Инвестиционно  предложен iiе  на  дружествата  УПФ  „Доверие", ПГIФ  ..Доверие", 

ДПФ  „Доверие" е  за  Водовзеиане  чрез  rтзzрп.)тгдитге  тиr 2 (дВа.) брон  нови  съоръ.исетtги, за  
пnлзвпне  нп  подзе,мгги  води  с  це.з  по.7ивни  нцжди  и  u3rruвaтie ип  ниспгитки  (други  иети) в  
пгззе.~ктен  имот  с  идеrгпгисJтикпrпор  51500.31.24, .н. Юртrт/БсL7кпнп, гр. Негеrтър, обиЦ. 
Несебър, ofiл. Бурzас, собстпвеггстспг  нп  УПФ  „Диверие", I7ПФ  „Доверие'; ДIIФ  
„Доверие 

 ,, 

Двете  водовземни  съоръжения  (ТК-1 и  ТК-2) ще  бъдат  изградени  в  ПИ  с  
идентифнкатор : 51500.31.24. :и. Юрта/Балкана, гр. Несеоър, общ. Nесебър, обл. Бvргас. 

1. Харпктерис»иiки  тгп  итtвестпиционипnіо  пред;rпжеигtе: 

п) рпз.иер, засегнслпп  п.?ощ, пuperмentpu, .иагцпбтгостп , ооем, прoизвvдипге.тносrп, обхкпnг, 
огJinрмление  на  инвесfпиционнптпгз  tгреЛ.тожение  в  неглвата  цх.зосnr; 
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Подземните  води  от  ТК-1 и  ТК-2 ще  се  ползват  за  поливане  на  зелени  площи  и  
измиване  на  площадки  в  поземлени  имот  с  идентификатор  51500.31.24, м. Юрта/Балкана, 
гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас. Имотът  е  собственост  на  цПФ  „Доверие", ППФ  
„Доверие", ДПФ  „Доверие". 

Фиг.1. Местоположение  на  проектните  тръбни  кладенци  ТК-1 и  ТК-2. 

Координатите  на  водовземните  съоръжения  ТК-1 и  ТК-2 ra описани  в  Таблица  Ј  1 

Таблица  N_° 1 

Водовзсмно  
uъоръжсние  

Обект  на  водоснабдяване  

Географски  координипі  в  Координатна  
система  WGS 84 

Lonqitude Latitude 

тК-1 
Курортен  комплекс  „Доверие-Св. Влас" 

027°44'2-.275" 42°42'34.182" 

ТК-2 027°4426.696" 42°4230.694" 

h 
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ПИ  е  с  идентификатор: 51500.31.24, м. Юрта/Балкана, гр. Несебър, общ. Несебър, 
обл. Бургас, вид  територия  „Урбанизирана", НТП  „За  друг  курортно-рекреационен  обект", 
площ  15 694 кв.м., квартал  1, парцел  111. 

Инвестиционното  предложение  е  свързано  с  проектиране  и  изграждане  на  два  броя  
тръбни  кладенци  с  дълбочина: ТК-1 - 40,0 м  и  ТК-2 - 45,0 м  и  оо"хваща  три  основни  
дейности: 

1 етап  - изграждане  на  водовземните  съоръжения; 

11 етап  - опитно-филтрационни  изследвания  (ОФИ); 

I11 етап  - водовземане. 

I етап  - включва  следните  дейности: подготовка  на  сондажна  (работна) площадка, 
направа  на  тръбните  кладенци(сондиране) и  рекултивация  на  терена. 

Сондирането  ще  бъде  осъществено  съе  сондажна  апаратура  УРБ  2,5 А  или  подоо"на, 
с  права  промивка  и  роторно  задвижване  на  рао'отния  инструмент. Съобразио  очаквания  
геоложки  строеж  и  хидрогеоложките  условия, конструкцията  на  кладениите  ще  има  
следния  вид: 

За  ТК-1 (с  проектна  крайна  дълбочина  40,0 м): 

Интервали, м  
Диаметър  на  

сондиране, тт  
Диамеrьр  на  обсаждане, тт  

0,00-3,50 Ф  350 Ф  300, PVC колона  задтръбна  циментация  

0,00-40,00 Ф  220 

Ф  125/5,5 тт, експлоатационно-филтрова  PVC 
колона, съставена  от  плътни  тръби  и  филтри, с  
очаквано 	разположение 	на 	филтрите 	в  
интервала: 10,0 - 35,0 м. В  интервала  от  0,00 
до  10,00 м  ще  се  постави  плътна  тръба. Плътна  
тръба  ще  има  и  в  интервала  35,0 - 40,0 м, 
която  ще  изпълнява  ролята  и  на  утайник. 

За  ТК-2 (с  проектна  крайна  дълбочина  45,0 м): 

Интервали, м  
Диаметьр  на  

сондиране, тт  
Диаметьр  на  обсаждане, тт  

0,00-3,50 Ф  350 Ф  300, PVC колона  задтръбна  циментация  

0,00-45,00 Ф  220 

Ф  1 25/5.5 тт, експлоатационно-филтрова  PVC 
колона, съставена  от  плътни  тръби  и  филтри, с  
очаквано 	разположение 	на 	филтрите 	в  
интервала: 10,0 - 40,0 м. В  интервала  от  0,00 
до  10,00 м  ще  се  постави  плътна  тръба. Плътна  
тръба  ще  има  и  в  интервала  40,0 - 45,0 м, 
която  ще  изпълнява  ролята  и  на  утайник. 
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II етап  — опптно  - фнлтрационип  изследвання  (ОФ  след  завършване  на  
сондажните  работи, ще  включват: 

Ерлифтно  водочерпене  с  цел  изчистване  на  кладенците  и  увеличаване  на  
проводимостта  в  прилежащата  до  сондажния  ствол  част  от  водоносния  хоризонт, като  
водочерпенето  ще  се  проведе  до  пълното  избистряне  на  черпената  вода. 

Поединично  и  съвместно  опитно-филтрационно  изследване  (водочерпене) в  
кладенците, с  цел  определяне  на  филтрационните  характеристики  на  водоносния  пласт, 
пониженията  в  него  и  в  самите  водовземни  съоръжения . По  време  на  опитното  
водочерпене  tue се  проследява  понижението  на  водното  ниво  в  кладенците  и  след  
прекратяване  на  черпенето  - възстановяването  на  водното  ниво  в  тях. Резултатите  ще  
бъдат  документирани  в  дневник  и  използваки  за  определяне  на  филтрационните  параметри  
на  водоносния  пласт. 

Хидравличек  тест  с  кай-малко  три  хидравлични  стьпала  на  дебита  и  с  не  по-малка  
продължителност  от  1 час  за  всяка  степек, с  цел  определяне  на  хидравличната  ефективност  
на  кладенците. 

В  края  на  опитно  филтрационните  изследвания  ще  бъде  взета  по  една  водна  проба  
от  всяко  водовземно  сьоръжение  за  пълен  химичен  анализ  в  съответствие  с  изискванията  
на  Наредба  №  1/2007 г. за  проучване, ползване  и  опазване  на  подземните  води. Анализите  
на  химическия  състав  на  подземките  води  ще  бъдат  проведени  в  акредитирана  химическа  
лаборатория. 

III етап  — водовземане, включва  каптиране  на  устията  на  тръбните  кладенци, 
монтаж  на  потопяема  помпа  и  оборудване  за  измерване  на  дебита/ ползваният  воден  обем, 
кабел  на  ел. захранване  и  водовземане . 

Предвижда  се  водовземните  съоръжения  да  разкрият  HBT: с  код  BG2GOOOOOK2034 
- Карстови  води  в  горна  креда, Бургаска  вулканична  зона  северно  и  западно  от  гр. Бургас. 
Подземното  водно  тяло, в  частга  където  се  проектира  водовземането  е  изградено  от  
скалите  на  Еминската  свита  — флишка  алтернация  на  мергели. алевролити, пясъчници  и  
варовици. 

Максималният  дебит, който  се  предвижда  да  се  по  лзва  от  ТК-1 е  1,2 !/s, 
средкоденонощен  дебит  0,8 1/s и  годишен  воден  обем  17029 тз. Максималният  дебит, 
който  се  предвижда  да  се  ползва  от  ТК-2 е  1,01/s, средноденонощен  дебит  0,7 1/s и  годишен  
воден  обем  13606 тз. 

б) взиииовръзки  и  ку.нулирсигс  с  други  същесn:вГвиици/иТи  одоореии  инвестииил iг if гІ  

предложения: 

Инвестиционното  предложение  не  е  свързано  с  други  инвестиционни  предложения . 
Подземните  води  ще  се  ползват  за  поливане  на  зелени  площи  и  измиване  на  площадките  
около  тях. 
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в)изпалзване  нп  природни  ресурси  по  вреие  на  строитезството  и  екеп.топтnцията  
на  зеините  недрп, ппчвите, водите  и  на  6uo.zoг  ицното  разнообрпзие; 

При  изграждане  на  водовземните  съоръжения, природни  ресурси  няма  да  се  
ползват. При  реализиране  на  водовземането, ще  се  ползват  подземни  води  от  ПВТ  
BG2GOOOOOK2034 - Карстови  води  в  горна  креда, Бургаска  вулканична  зона  северно  и  
западно  от  гр. Бургас. 

Максималният  дебит, който  се  предвижда  да  се  ползва  от  ТК-1 е  1,2 1/s, 

средноденонощен  дебит  0,8 l/s и  годишен  воден  ооем  17029 т''. 

Максималният  дебит, който  се  предвижда  да  се  ползва  от  ТК-2 е  1,0 l/s, 
средноденонощен  дебит  0,7 1/s и  годишен  воден  обем  13606 тз. 

г)zенерирnне  на  отппдъци  — видове, количества  и  начин  на  третиране, и  
отппдъцни  води: 

При  реализиране  на  инвестициоиното  предложение  (изграждане  на  два  о'роя  тръони  
кладенци ) отпадъци  няма  да  се  генерират. Остатьчните  минимални  количества  земни  и  
песъчливи  маси, формирани  при  изграждането  на  кладенците, както  и  формираните  
глинести  утайки, ще  се  използват  за  запълване, подравняване  и  рекултивация  на  
временните  утаечни  ями  на  сондажните  площадки . 

В  хода  на  дейностите  по  изграждане  на  сондажите  са  възможни  замърсявания  на  
почвата  с  горивно-смазочни  материали, които  са  свързани  основно  със  зареждането  на  
сондажната  машина  с  гориво. С  цел  предотвратяването  на  разливи, при  зареждане  под  
резервоара  ще  се  полага  полиетилен . В  случай, че  се  получат  такива  разливи, почвата  ще  
се  изгребва  на  дълбочина  до  0,2 т  под  проникването, след  което  ще  се  извърши  
рекултивация. 

В  процеса  на  сондиране  ще  се  използва  глинеста  промивка, предназначена  за  
отстраняване  на  отработения  материал  от  забоя  на  сондажа. Шламът  ше  се  събира  в  
предварително  подготвен  утайник. След  приклюиване  на  сондажните  дейности  той  ще  се  
транспортира  и  депонира  в  най-близкото  до  площадката  сметище . След  изгребването  на  
отстранения  при  сондирането  материал, утайникът  ще  се  запълни  и  рекултивира . 

При  сондирането, изграждането  и  опитно-филтрационното  изследване  на  тръбните  
кладенци  ще  се  спазват  всички  изисквания  на  "Правилник  по  безопасност  на  труда  при  
геолого-проучвателните  работи ", Наредба  №  3/1996 г. за  "Инструктаж  на  работниците  и  
служителите  по  безопасност, хигиена  на  труда  и  ПО" и  Наредба  №  6/1996 г. за  общите  
изисквания  и  задължения  за  осигуряване  на  безопасност  на  трудовата  дейност. 

При  експлоатаиията  на  тръбните  кладенци  ще  се  генерират  отпадъчни  води  от  
измиването  на  площадките, които  ще  се  заустват  в  изградената  локална  канализация  на  
сградите . 

д)замърсяване  и  вредно  въздействие; дискомфорт  на  околната  среда; 
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Не  се  очаква  залiърсяване  и  дискомфорт  на  околната  среда, поради  естеството  на  
проектните  дейности . В  района  няма  данни  за  заліърсени  подземни  води  и  се  очаква  
водите, разкритн  от  тръбните  кладенци, да  отговарят  на  изискванията  на  Наредо"а  №  1 от  
10.10.2007г. за  проУчване, ползване  и  опазване  на  подземните  ноди  (дВ, бр. 87 от  2007 г.). 

е)риск  от  гп.1е.~iи  аварии  и/ити  ( едствия, коитп  са  свързани  с  tигвес» игииокиото  
пред.тожеиие; 

При  сондажните  работи  ще  се  спазват  изискванията  на  „Правилник  за  безопасност  
на  труда  при  геолого-проучвателните  дейности". При  изпълнеuието  му  не  съществува  риск  
от  големи  аварии  или  бедствия  при  реализация  на  инвестииионното  предложенг iе. 

ж)рискове  за  чпветикп»:о  здраве  поради  иеб.lагоприяі ,rното  въздействие  кърхг  
фикториnіе  на  жизнеіггипа  среда  іro с.iгисъ.за  на  1, ііі. 12 от  допъ.зиите.знrп,rс  
разпоредби  на  Закони  за  здравето. 

Инвестиционното  предложение  няиа  да  предизвика  неблагоприятно  въздействие  
върху  факторите  на  жизнената  среда. Реализирането  на  инвес  rиционното  предложение  е  
rіредпоставка  за  подоо"ряване  на  жизнената  среда. 

2. Местопо.zожеиие  на  п.lоrцадката, включите.тно  пеопходи~rа  n.тпщ  за  вре.иеини  
дейности  по  вре rге  на  гтрпип:е.Тството. 

Тръбните  кладенци  ще  се  изградят  в  ПИ  с  идентификатор  51500.31.24 с  площ  5 694 
кв.м. За  изграждането  на  тръбните  кладенци  ще  са  необходими  временни  строителни  
площадки  с  площ  до  20 кв.м., които  след  приключване  на  сондажните  дейности  ще  бъдат  
рекултивиране. 

3. Onucuuue ни  псновиите  Irpor4ecu, кипацияпеnr, ккзмчи+іге.тно  11(1 с-ъоlrьженияпагr, в  
които  се  очаква  да  са  ►га.Тичии  oпarnu веицества  по  призожеіiие  JV° 3 tiъ.м  300С  

Процесът  на  изграждане  на  всеки  един  от  тръо"ните  кладенци  е  около  15 дни  
(временни  дейности ). Дейностите  включват  включва  монтаж  и  демонтаж  на  сондажната  
апаратура  върху  строителните  площадки . Сондирането  е  безядково, като  ще  се  
осъшествява  със  сондажна  апаратура  УРБ  2,5 А  или  подобна, с  права  промивка  и  роторно  
задвижване  на  работн iiя  инструмент. 

Съоо"разно  очаквания  геоложки  строеж  и  хидрогеоложкиге  усiовия, конструкцията  
на  кладенците  ще  има  следния  вид: 

• За  ТК-1 (с  проектна  крайна  дълбочина  40,0 т): 

- от  0.0 до  3,5 т — сондиране  с  диаметьр  350 тт, спускане  на  метална  кондуктурна  
коlона  с  дналlетър  300 тт  и  изпълнение  на  задтръо"на  циментацпя . 

- от  0,0 до  40.0 т — сонді l ране  с  диамеrьр  220 тт, спусr:ане  на  експлоатационно - 
филтрова  PVC колона  с  Ф125/5,5 тт, съставена  от  плътни  трl>о"и  и  филтри, с  очаквано  
разположение  на  филтрите  в  интервала : 10.0 - 35.0 т. В  интервала  от  0,00 до  10,00 т  ще  се  
поставЕ►  п  лътна  тръба. Плътна  тръо'а  ще  иліа  и  в  интервала  35,0 — 40,0 т. която  ше  

10 
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изnълнява  ролята  и  на  утайник. 

Предвижда  се  водочерпенето  от  сондажа  да  се  извършва  с  потопяема  помпа. 
спусната  на  дълбочина  37,0 т  от  повърхността. 

• За  ТК-2 (с  проектна  крайна  дълбочина  45,0 т): 

- от  0,0 до  3,5 т — сондиране  с  диаметьр  350 тт, спускане  на  метална  кондукторка  
колона  с  диаметър  300 тт  и  изпълнение  на  задтръбна  циментация. 

- от  0,0 до  45,0 т — сондиране  с  диаметьр  220 тт, спускане  на  експлоатационно- 
филтрова  PVC колона  с  Ф125/5,5 тт, съставена  от  плътни  тръби  и  филтри, с  очаквано  
разположение  на  филтрите  в  интервала: 10,0 - 40,0 т. В  интервала  от  0,00 до  10,00 т  ще  се  
постави  плътна  тръба. Плътна  тръба  ще  има  и  в  интервала  40,0 — 45,0 т, която  ще  
изпълнява  ролята  и  на  утайник. 

Водочерпенето  от  сондажа  ще  се  извършва  с  потопяема  помпа, спусната  на  
дълбочина  42,0 т  от  повърхността. 

На  устията  на  тръбните  кладени  ще  бъдат  изградени  самостоятелни  бетонови  
шахти, в  които  ще  се  инсталира  оборудването  за  експлоатация  и  контрол  на  
водовземането . Шахтите  ще  се  затварят  с  капак, заключван  с  катинар. Така  съоръженията  
и  прилежащите  им  инсталации  ще  се  предпазват  от  компрометиране  и  атмосферни  
влияния. 

Тръбните  кладенци  ще  бъдат  изградени  след  издаване  на  разрешително  за  
водовземане, чрез  нови  съоръжения  от  директора  на  Басейнова  дирекция  „Черноморски  
район" — гр. Варна  и  предварително  Становище  / Решение  за  преценка  необходимостга  от  
ОВОС  и  оценка  съответствие  с  Планове  и  програми) от  РИОСВ  - Бургас. 

Не  се  очаква  генериране  на  опасни  вещества  при  извършването  на  сондажните  
дейности  и  водочерпенето . 

4. Схема  на  нова  tми  промяна  11(1 съrцествуваи4а  пътн(і  инг/,расrпруктура. 

Кладенците  ще  бъдат  изградени  на  територията  на  посочения  имот, до  който  има  
осигурен  достьп  на  техника  и  в  тази  връзка  не  се  предвижда  промяна  на  съществуваща  или  
изграждане  на  нова  пътна  инфраструктура . 

S. I7рограма  за  дейиистите, вклюцително  за  строгипелство, екгп.гоаnиисих  и  
фазите  на  закриване, възстиновяване  и  последваи4о  използване. 

Работната  лрограма  nри  изграждане  на  всеки  един  от  кладенците  включва: 

1) монтаж  на  сондажна  апаратура  на  място  и  изкопаване  на  утайкици; 

2) сондиране ; 

3) спускане  на  кондукторна  колона; 

4) изпълнение  на  задтръбна  циментаиня ; 
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5) спускане  на  PVC колоха  ф  125 тт: 

б) ерлифтно  почистване  на  сонда,г:ния  ствол  с  монтаж  на  апаратура; 

7) ионтиране  на  поипа  за  опитно-фи:ттраиионни  изследвания : 

8) опитно  водочерпене  с  максима✓зен  дебит; 

9) вземане  на  водна  проба; 

10) възстановяване  на  водното  ниво  в  сондажа; 

11) опитхо  водочерпене  с  проектен  дебит: 

12) възстановяване  на  водното  ниво: 

13) степенен  поипен  тест; 

14) проследяване  възстановяването  на  водното  ниво; 

15) демоитаж  на  сондажното  оборудване; 

1 б) оборудване  устието  на  сондажния  кладенец; 

17) геодезическо  заснемане; 

18) рекултиваиия  на  терена. 

б. Пред.тrиини  :иеnrоди  за  cmpnunte.7cmвo 

Сондирането  на  тръбните  кладенци  ще  бъде  осъществе }iо  със  сондажна  апаратура  
цРБ  2,5 А (или  подобна), с  права  промивка  и  роторно  задвижва tiе  на  работния  инструмент . 

Първоначално  ше  се  сондира  с  глинест  разтвор, след  което  ше  се  премине  на  вода. 

Ще  се  използват  ролкови  длета, тежки  щаиги  и  сондажен  лост. Предвижда  се  
промиване  на  сондажите  с  чиста  вода  за  изчистване  на  утайкитг  и  почистване  с  ерлифт  и  
колtпресор. 

При  изграждането  ще  се  използват  сертифіщирани  филц  за  гравийната  засипка. 
пясък  за  бетона, високо  качествени  ПВЦ  тръби . 

7. Доказвпие  на  неоо.rодсеносnиnа  от  иивестиципиното  предложение  

В  настоящият  случай  няма  друrа  аптернатива  за  ползваіге  на  вода  за  по:тиване  на  
зелените  площи  и  измиване  на  площадките . „Водоснабдяване  и  канализацпя `' ЕАД  — 

Бургае  предоставя  вода  само  за  питейно-битово  водоснаодяване  на  населението, а  в  случай  
подземната  вода  ще  се  ползва  за  други  цели, различни  от  питейн -битовите  цели . 

8. П,тии, xпpnru и  сиимки, покпзвпщи  граииците  на  i пнвегтициои fгпn:о  
пред.тожение, г)пвиrі4и  иифор.иация  за  физическите , природггите  и  инnrропоген iгиfпе  
харпкtпериr г»иг:и, кпкf» п  и  за  разпатожег [ииtе  в  n.тизос»: етe.~rerurrrr 11(1 Нициоип.'[нuirru 

еко.Тоtични  .s tре.~мп  и  11(1 й-бл  изко  ризпо.то.»сеииn:е  оvекти, под.те.испи(и  нп  здргrвип  
зпщитп. 
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Реализирането  на  ИП  не  предполага  въздействие  върху  видовия  състав  на  
характерната  дива  фауна, в  частност  дивите  птици  (43 „Емине"). 

ИП  не  противоречи  на  режима  на  защитената  зона, определена  със  заповедта  на  
минисrьра  на  околната  среда  и  водите  за  обявяването  й. 

От  реализирането  на  инвестиционното  предложение  не  се  очаква  въздействие  върху  
обекти  подлежащи  на  здравна  защита. 

9. Сьи{ествl~ваи{о  земеnолзвnие  по  границите  на  п.зощадката  wзи  mpacenio на  
иивестициоиното  накерение  

На  територията  на  имота  не  се  осъществява  земеползване . Сондажите  са  
разположени  в  отредените  от  имота  части  за  зелени  площи, и  водите  от  тях  ще  се  ползват  
единствено  за  поливането  им  и  измиването  на  прилежащата  към  тях  инфраструктура  
(площадки ). 

10. Чувствитезни  mepumvpuu, в  м.ч. чувствитезни  зони, уязвими  зоии, засцитени  
зони, еанитарио-охраиите.zни  зоии  около  впдоизточиицип iе  fta .мииергLzии  впди, 
изпо.zзвани  за  .zeчe6иtt, nрофизактичии, питейни  и  хигиеини  tгужди  и  др., Наципназка  
екологичиа  .іtрежа; 

Тръбните  кладенци  попадат  в  зона  в  която  водите  са  чувствителни  към  биогенни  
елементи : чувствителна  зона, съгласно  чл.119 а, ал.1, т.2 от  Закона  за  водите. 

ИП  е  в  близост  до  зона  за  къпане  с  код  BG 341 1511538002005 „Свети  Влас  — плаж  
„Специализирана  болница", съгласно  чл.119 а, ал.1, т.2 от  Закона  за  водите. 

За  питейно-битово  водоснабдяване  на  обектите, разположени  на  територията  на  
имотите  ще  се  ползва  вода  от  „Водоснабдяване  и  Канализация  "ЕАД  — гр. Бургас. 

Отпадъчните  води  от  измиването  на  площадките  ще  се  заустват  в  местната  
канализация. 

11. Други  дейности, свързани  с  инвестициоиноn:о  предложение  (добив  на  
строите.іни  .uamepuanu, добив  или  nреиасяне  на  еиергия, житищно  строителrтво); 

Инвестиционното  предложение  не  предвижда  добив  на  строителни  материали . 

Няма  да  се  изгражда  водопреносна  и  водоразпределителна  мрежа. ИП  не  предвижда  добив  
или  пренасяне  на  енергия  или  жилищно  строителство . 

12. Необходимпст  пт  други  разрегиителни , свързаии  с  инвестиципиното  
пред.іожение; 

За  реализиране  на  инвестиционното  предложение  (изграждане  на  два  тръбни  
кладенеца) е  необходимо  издаване  на  разрешително  за  водовземане  чрез  нови  съоръжения  
от  Басейнова  дирекция  „Черноморски  райои" — гр. Варна. 

III. Местоположение  на  инвестиционното  предложение, което  може  да  окаже  
отрицателно  въздействие  върху  нестабилните  екологиуни  характеристики  на  
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географсhите  районн, порааи  което  тези  xapati~геристиhи  тряова  да  се  взеиат  поа  
внииаине, и  конкретно: 

1. Сън;ествуваицо  и  одобрено  зе.чепо.тзване: 

Имотьт, в  който  we о'ъдат  изграденн  съоръженията  е  с  начсtн  на  трайно  ползване  
(НТП) „За  друг  курортно-рекреационен  оо'ект , разположени  в  урбанизирана  територия . 

2. Мочlриици, tiТайречии  об.-тасти, речииустия; 

ИП  не  попада  в  мочурища, крайречни  области  и  речни  устiтя. 

3. kpaй6peжtrи  зоии  н .норсг:а  око.тни  среда; 

Имоrьт  в  който  ще  се  реализира  ИП  граничи  с  Черно  море. ИП  не  предполага  
негативно  въздействне  върху  краиорежните  зони  и  морската  око  гна  среда. 

4. П.-тинтгtтски  и  горски  райотtи; 

ИП  не  попада  в  планински  и  горски  райони . 

S. 	Згпциn:еии  със  закои  териrпприи; 

Най-близо  разположената  до  ИП  защитена  зона  ..Евiине"  е  с  идентификационен  код  
BG0002043 (Оо'явена  със  Заповед  №  РД-560 от  21.08.2009 г. на  минисrьра  на  околната  
среда  и  водите  (ДВ, бр. 69 от  2009 г.) и  изменена  със  Заповед  №  РД-76 от  28 януари  2013 г  
на  минсзΡсrьра  на  околната  среда  и  водите). 

Реализирането  на  ИП  не  предполага  въздействие  върху  видовия  състав  на  
карактерната  дива  фауна, в  частност  дивите  птици  (43 „Емине"). ИП  не  противоречи  на  
режима  на  защитената  зона, определена  със  заповедта  на  министьра  на  околната  среда  и  

~ 
водите  за  ооявяването  й. 

6. Засеzиати  етечеити  от  Национа.zнаn:а  екологична  .нрежа; 

В  оо"хвата  на  ИП  не  са  на:тични  е:тементи  на  Националната  екологична  мрежа. 

7. J7андшаф  и  обекtпи  с  ис»:орическа, ку.ттуриа  ити  архео.тогическа  стойност; 

В  обхвата  на  ИП  не  са  налични  такива  обекти . 

8. Територии  и/iсти  зпни  и  обек»:и  със  стгесгифичен  с  иниn ареtт  сnшлiyuп  тсти  
тюд.тежащи  на  здравна  заіцити. 

В  обхвата  на  ИП  не  са  на7ични  такива  територии . 

IV. Тип  и  характеристики  на  потенциалното  въздействие  върху  околната  
среда, като  се  вземат  предвид  вероятните  значителни  последствия  за  околната  среда  
вследствие  на  реализацията  на  инвестиционното  преаложение: 

1. Възгiейсnікие  върхг  irucc:тeнuento и  човешкотп  зс)риве, .иатерtтгtтиитпе  
икnитви, tiу:ттуриитн, нас.тедстви, въздlха, аnzиосфератпи, водити, nоцвата, зе.мните  
недра, .тандшафтn, к.тгсиата, биатогичното  рпзиооо'разие  лг  неговиnте  ете.иеити  и  
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защитени  ntepumopuu. 

Реализирането  на  ИП, няма  да  доведе  до  съществено  антропогенно  въздействие  и  
натоварване  на  околната  среда. При  добива  на  подземии  води  не  се  очаква  отрицателно  
влияние  върху  хората  и  тяхното  здраве, материалните  активи, атмосферния  въздух, 
земиите  недра, и  ландшафта . 

Само  при  изграждането  на  сондажите  е  възможно  определено  въздействие  върху  
изпълнителите  - прах, изгорели  газове  от  ДВГ, шумово  натоварване  и  др., но  в  случая  те  са  
ограничени  и  в  приемливи  нива. Тези  въздействия  ще  бъдат  осъществявани  в  рамките  на  
работния  ден, за  около  15 дни  и  ще  приключат  след  завършване  на  строителството  и  
преминаване  към  експлоатация  на  сондажите . Необходимо  е  спазването  на  изискванията  за  
охрана  на  труда  с  цел  защита  на  работещите . 

Не  съществува  опасност  от  замърсяване  на  подземните  води, следствие  на  
предвидената  конструкция  на  сондажа. 

Lllумовото  натоварване  през  време  на  експлоатацията  не  се  очаква. 

2.Въздействие  вър.к1 е.теиенти  от  Нациоиаlнаnrа  еко,зогичиа  мрежа, 

вк~тючите.тио  на  разпо.тожеиите  в  б.тизост  до  инвестициоиното  пред.тожение. 

Не  са  налични  елементи  на  Националната  екологична  мрежа, разположени  в  
близост  до  обекта  на  ИП. 

3. Очаквани  пос.zедици, произтичащи  от  уязвимостта  на  иивестициониото  
пред.зожение  отриск  от  големи  аварии  и/wtu бедствия. 

В  района  няма  причини  за  предизвикване  на  бедствия  и  аварии. При  евентуално  
земетресение  не  се  очаква  авария  в  сондажните  колони, защото  се  предвижда  да  са  от  
ПВЦ. 

4. Biu) и  естесn:во  на  въздействието  /пряко, trепряко, вторично, куму.Тативно, 

кЛаткотрпйно , средно  и  дълzотрайно, постоянио  и  вре.ие►tно, по.zожите.-тнп  и  
отрицатечио% 

Кумулативно  въздействие  по  отношение  компонент  води: 

- повърхностни  — не  се  очаква, отпадъчните  води  от  измиването  на  площадките  ще  
се  заустват  в  местната  канализация; 

- nодземни  — реализацията  на  ИП  няма  да  окаже  въздействие  върху  
съществуващото  химично  състояние  на  подземните  води. 

Кумулативното  въздействие  върху  количественото  състояние  на  ПВТ  ще  бъде  
минимално  или  почти  незначително  от  дейностите  по  инвестиционното  предложение . 

Общото  въздействие  върху  околната  среда  се  оценява  като  изключително  
незначително . Не  се  налага  приемане  на  специални  ограничителни  мерки  при  
изграждането  на  тръбните  кладенци  и  експлоатацията  им. 

Ф  
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S. Степеи  и  простракствек  обхват  на  въздействието  - геоzрагfiски  р(ійои; 

засегнато  насе zение; населени  места  /наимековакия, вид  — град, ce.zo, кlЛорпгио  
селище, брой  на  насе✓zението, което  се  очаква  да  бъде  засегнато  и  др./. 

Минималният  обхват  на  въздействието  е  ограничен  единетвено  и  само  в  имота, 
където  ще  бъдат  изградени  тръбните  кладенци. 

б. 	Вероятност, интензивкост, комплексипст  на  въздействието ; 

Изключително  ограничено  и  кезначително . 

7. Очакванотn rгпсnrьпваие, nродъ.т.)миnіе.тнvсіпnис, чcсnіо jпа  и  оо'рпиисиnст  на  
въздействиеіпо. 

По  време  на  строителството  въздействието  е  краткотрайно, периодично, без  
кумулативен  ефект. По  време  на  експлоатацията 	въздействието  е  ограничено  и  
незначително. При  експлоатация  на  ТК  помпите  ще  работят  при  прекъснат  режим, което  
позволява  възстановяване  на  водното  ниво. 

8. Комбинирането  с  въздействия  на  други  съицесгпвl впици  и/или  одобрени  
иивестиционни  nредложения. 

Няма  комбинирако  въздействие  с  други  инвестиционни  предложения . 

9.Възможността  за  ефективко  намазяване  на  въздействията. 

При  експлоатация  на  ТК  помпите  ще  работят  при  прекъснат  режим, което  
позволява  възстановяваке  на  водното  ниво  в  подземното  водно  тяло. Проектите  за  
изграждане  и  водовземане  чрез  кладенците  са  разработени  при  възприемане  на  условия  за  
минимално  екологично  въздействие  и  оптимално  използване  на  подземните  води, с  оглед  
на  тяхното  опазване. 

10. Трансграничен  характер  на  въздействияти. 

Реализирането  на  HH няма  трансграничен  ефект. 

11.Мерки, които  е  необходимо  да  се  включат  в  инвестициоиіго fпо  предложение, 
свързано  с  избягват rе, предотвратяване, камаляване  ruzu ко.мпенсиране  на  
предполагаемите  значителни  отрицателни  въздействия  върху  околната  среда  и  
човешкото  здраве. 

Не  се  калага  включването  на  специални  ограничителни  мерки. 

V. Обществен  иктерес  на  инвестиционното  предложение  

Инвестиционкото  предложение  е  обявено  в  община  Несебър  и  не  са  посrьпили  
становища  и  възражекия  от  заинтересованите  страни. 

I ( 
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СЛУЖБА  ПО  ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ  И  КАДАСТЬР  - ГР  БУРГАС  
8000, ПОЩЕНСКА  КУТИЯ  -526, бул. "СТ.СТАМ6ОЛОВ" Кº120.et4, 0561813518; 549701, 

Ьurgas@cadastre.bg, БУЛСТАТ 130362903 

СКИЦА  НА  ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  
№  15-244095-20.04.2018 г. 

Поземлен  имот  с  идентификатор  51500.31.24 

Гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас  
По  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри, одобрени  със  Заповед  РД-18-46/18.08.2006 г. 
на  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ  ДИРЕКТОР  НА  АК  
Последно  изменение  сьс  заповед: КД-14-02-1577/09.11.2007 г. на  НАЧАЛНИК  НА  СГКК  - 6УРГАС  
Адрес  на  поземления  имот: гр. Несебър, м. Юрта/Балкана, местност  ЮРТА  / БАЛКАНА  
Площ: 15694 кв.м  
Трайно  преднаэначение  на  територията: Урбанизирана  
Начин  на  трайно  ползване: За  друг  курортно-рекреационен  обект  

Коордиматна  система  6ГС2005 

М  1:3000 
Номер  по  предходен  план: квартал: 1, парцел: 111 
Съседи: 51500.31.25, 51500.31.23, 51500.505.381 

Скица  №  15-244095-20.04.2018 г. издадена  въз  основа  на  
документ  с  входящ  №  01-139636-19.04.2018 г. 
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Собственици: 
1. 130410344, ДОбРОВОЛЕН  ПЕНСИОНЕН  ФОНД  "ДОВЕРИЕ" 
Няма  данни  за  идеалните  части  
Нотариален  а 	 издаден  от  Служба  по  вписванията  
към  НРС  
2. 130427646, ПРОФЕСИОНАЛЕН  ПЕМСИОНЕМ  ФОНД  "ДОВЕРИЕ" 
Няма  данни  за  идеалните  части  
Нотариален  акт 	 издаден  от  Служба  по  вписванията  
към  МРС  
3. 130474628, УНИВЕРСАЛЕМ  ПЕНСИО1iЕН  ФОНД  "ДОВЕРИЕ" 
Няма  данни  за  идеалните  части  
Нотариален  акт 	 , иsдаден  от  Служба  по  вписванията  
към  НРС  

Сгради, които  попадат  върху  имота  
1. Сграда  51500.31.24.1: застроена  площ  144 кв.м., брой  етажи  2, предназначение: Складова  база, 
СКЛдД  
2. Сграда  51500.31.24.2: застроена  площ  894 кв.м., брой  етажи  2, пдедназначение: Сграда  за  битови  
услуги  
3. Сграда  51500.31.24.3: застроена  площ  737 кв.м., брой  етажи  1, преднааначение: Складова  база, 
СКЛдД  

Скица  №  15-244095-20.04.2018 г. издадена  въз  основа  на  
документ  с  входящ  №  01-139636-19.04.2018 г. 


