Приложение № 2 към чл. 6
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в
сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:
I. Данни за възложителя.

„ЕЛ ДЖИ ДИ" ЕООД ЕИК 201189463
Седалище и адрес на управление: гр. София
Пълен пощенски адрес: гр. София
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): Тел.
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Любомира
Лазарова - Управител.
Лице за контакти: Любомира Лазарова
GSM:
e-mail:
II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Инвестиционното предложение е за проектиране и изграждане на собствен
водоизточник - тръбен кладенец в имот с идентификационен номер 32216.2310.28, с. Иваняне,
район Банкя, Столична община, област София (столица). Тръбният кладенец и водомерната
шахта ще бъдат разположени на обща площ F = 4,0 т 2 , на около 5,0 м от северната граница на имот
32216.2310.28.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения;
Съгласно регистъра на издадените разрешителни на БДЦР в района на проектното
съоръжение няма действащи разрешителни за водовземане. При издаване на разрешително за
инвестиционното намерение очакваният общ натиск в района се очаква да бъде от порядъка на 3
% т.е. не се очаква да се създаде натиск в района в следствие на реализиране на инвестиционното
намерение.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
По време на изграждането на тръбният кладенец ще бъде използвана вода за процеса на
изграждане, която ще бъде осигурена с водоноски от съществуващите ВиК мрежи на промишлена
вода. Тръбният кладенец ще експлоатира подземни води от Порови води в Неоген-Кватернера Софийска долина (код BG1GO0OO0NQ030).
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;
Предмета на инвестиционното предложение — проектиране и изграждане на кладенец за
добив на подземни води по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за управление на водите
- Дунавски район - град Плевен не е свързан с генериране на отпадъчни води (битови,
промишлени или дъждовни) и/или третирането им. При използването на добитите подземни води

за поливане и измиване на площадките няма да се генерират отпадъчни води.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
При изграждането на тръбният кладенец и експлоатацията му не се очаква никакво вредно
въздействие и дискомфорт на околната среда.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение;
При изграждането на тръбният кладенец и експлоатацията му не се очакват аварии и/или
бедствия, които да са свързани с инвестиционното предложение.
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.
При изграждането на тръбният кладенец и експлоатацията му не се очаква каквото и да е
неблагоприятно въздействие върху жизнената среда.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
Площадката на предложението се намира в имот с идентификационен номер 32216.2310.28,
с. Иваняне, район Банкя, Столична община, област София (столица). Необходимата площ за
временни действия е около 15 кв.м., като не се предвижда да се излиза извън рамките на имота.
3. Описание на основните процеси (по проспектни дай ни), капацитет, включително
на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към
зоос.
Инвестиционното предложение е свързано с проектиране и изграждане тръбен кладенец с
дълбочина до 70 m - за водовземане от подземни води по разрешителен режим на Басейнова
Дирекция - Дунавски район - град Плевен. Подземната вода _ще се ползва за водоснабдяване за
други цели.
Кладенецът ще бъде изграден в ПВТ: Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина
(код BG1G00000NQ030).
Тръбният кладенец се предвижда да бъде със следната конструкция:
Дълбочина до 70,0 м, с експлоатационна колона от ПВХ тръби с диаметър 140 м, като
филтърната част ще бъде разположена според геоложкият разрез. . За изграждане на тръбният
кладенец ще бъде използвана специализирана сондажна апаратура. Предвижда се временен изкоп,
който да послужи за утайник при сондирането, който ще бъде рекултивиран. Предвижда се
проектният средноденонощен дебит да бъде Qnp =0,1 л/с или 3154 мЗ/годишно.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.
Предвижда се следната програма за дейностите на инвестиционното намерение:
- Обществено обсъждане на инвестиционното намерение за изграждане на тръбния
кладенец и преценката на РИОСВ за необходимостта от ОВОС;
- Подаване на заявление до БДДР за издаване на разрешително за изграждане на
водовземното съоръжение;и издаване на разрешително за строителство на съоръженията от БДДР;
- Изграждане на тръбния кладенец;
- Усвояване на тръбния кладенец - почистване, опитно водочерпене и вземане на проби;
- Рекултивация на работната площадка;
- Обработка на резултатите от изграждането на съоръженията и хидрогеоложките
проучвателни работи, лабораторни изследваний;
- Изготвяне на проект за оборудване на кладенеца

- Водовземане от тръбният кладенец
6. Предлагани методи за строителство.
Предвижда се тръбният кладенец да се изгради по следният начин:
- Прокарване на сондажен отвор до дълбочина 70,0 м;
- Спускане на експлоатационни-филтрови PVC колони Ф140 мм
- Ерлифтно водочерпене за почистване и възбуждане на водоносните зони и до пълно
избистряне на водата (минимум 8 часа);
- Опитно-филтрационно изследване за определяне филтрационните характеристики на
водовместващите пластове
- Хидравличен тест на поне три степени на дебита и с не по-малка продължителност от 1
час за всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца;
- Опробване на подземните води: 1 бр. проба за анализ на йонния състав;
- Обобщаване на резултатите от изграждането на тръбния кладенец.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
В района на инвестиционното предложение не е налична водопроводна мрежа за
задоволяване на необходимостта от вода за поддържане на дейността на фирмата, поради което се
налага да се изгради тръбен кладенец за ползване на подземни води за тази цел.
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.
Района на инвестиционното предложение е с. Иваняне, като точното местоположение е
нанесено на топографска карта и приложено към настоящата информация по приложение 2.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в урбанизирана част и не е
установено съществуващо земеползване по границите на площадката.
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.
В района на инвестиционното предложение не са установени чувствителни, уязвими,
защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство).
При изграждането и експлоатацията на тръбният кладенец не се предвижда да се добиват
строителни материали, да се изгражда водопровод, да се добива енергия, както не се предвижда и
жилищно строителство.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
За изграждането/водовземането на/от тръбният кладенец е необходимо издаване на
Разрешително за водовземане чрез ново водовземно съоръжение от подземни води по реда на
Закона за водите от Басейнова Дирекция Дунавски район, както и Разрешително за строеж по реда
на ЗУТ от общинската администрация. Приемането и въвеждането в експлоатация се осъществява
по реда на Закона за водите от Басейнова Дирекция Дунавски район и от Общинска администрация
по реда на Закона за устройство на територията.

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 - инвестиционното намерение е в урбанизирана
част;
j
2. мочурища, крайречни области, речни устия - инвестиционното намерение е в градска
част;
3. крайбрежни зони и морска околна среда - инвестиционното предложение е далеч от
крайбрежни зони и морска околна сред;
4. планински и горски райони - инвестиционното намерение е в урбанизирана част;
5. защитени със закон територии - инвестиционното намерение е в в урбанизирана част;
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа - не е установено да се засягат
елементи от Националната екологична мрежа;
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност - не е
установено да има исторически или археологични елементи в района;
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на
здравна защита - не е установено да има 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*
Предмета на инвестиционното предложение -- проектиране и изграждане на кладенец за
добив на подземни води по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район - град Плевен не е свързан с генериране на въздействие върху населението и
човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, почвата, земните недра,
ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи, както и защитените
територии. Предвижда се да използва подземна вода, като натискът върху водното тяло е изчислен
на 3%, което не генерира негативно въздействие.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до инвестиционното предложение - не е установено да има елементи
от Националната екологична мрежа в района на предложението.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия - не се очакват аварии или бедствия.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Предвижданият начин на водовземане - прекъснат режим на работа не предполага
краткотрайно и възстановимо въздействие върху водното тяло.
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.).
Не се очаква да има въздействие от инвестиционното предложение извън границите на
имота или по-голямо от 15 кв. м по време на строителството.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието.
Характера на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху околната
среда.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.
Характера на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху околната
среда.
9. Възможността за ефективно намаляване па въздействията.
Характера на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху околната
среда.
10. Трансграничен характер на въздействието.
Местоположението на инвестиционното предложение не предполага транегранично
въздействие.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с избягване, предотвратяване, намаляваме или компенсиране на предполагаемите
значителни отрицателни въздействия върху околната среда н човешкото здраве.
Характера на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху околната
среда.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
За инвестиционното намерение е уведомена Столична община, район Банкя, която е
направила съобщение на информационното табло в общинската администрация. В
законоустановения срок не са постъпили мнения и възражения.

Карта с местоположението на съоръжението
М 1:25 000

