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СЪДЪРЖАНИЕ  

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. ИМЕ, ЕГН, МЕСТОЖИТЕЛСТВО, ГРАЖДАНСТВО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКО 
ЛИЦЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 
2. ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС 
3. ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL 
4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ 

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; 

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

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

г) Генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни  

г.1. Генериране на отпадъци   
г.2. Генериране на отпадъчни води 
д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

е) Риск от големи аварии и/или бедствия, които 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. 

2.  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ЗА 
ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 
3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОСПЕКТНИ ДАННИ), КАПАЦИТЕТ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, В КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ 
ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС . 
Монтиране на рециклиране на отработени разтворители 
4. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

5. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И 
ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ. 
6. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО 
7. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
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. 
9. СЪЩЕСТВУВАЩО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА ИЛИ ТРАСЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

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 
11. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (НАПРИМЕР 
ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ ВОДОПРОВОД, ДОБИВ ИЛИ ПРЕНАСЯНЕ НА 
ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО). 
12. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ..   

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 
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1. СЪЩЕСТВУВАЩО И ОДОБРЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ; 
2. МОЧУРИЩА, КРАЙРЕЧНИ ОБЛАСТИ, РЕЧНИ УСТИЯ; 
3. КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И МОРСКА ОКОЛНА СРЕДА; 
4. ПЛАНИНСКИ И ГОРСКИ РАЙОНИ; 
5. ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ; 
6. ЗАСЕГНАТИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА; 
7.ЛАНДШАФТ И ОБЕКТИ С ИСТОРИЧЕСКА, КУЛТУРНА ИЛИ АРХЕОЛОГИЧЕСКА СТОЙНОСТ; 
8. ТЕРИТОРИИ И/ИЛИ ЗОНИ И 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 
Въздействие върху населението и човешкото здраве 
Въздействие върху материалните активи. 
Въздействие върху културното наследство  
Въздействие върху атмосферния въздух 
Въздействие върху водите 
Повърхностни води 
Подземни води  
Въздействие върху почвите 
Въздействие върху земните недра. 
Въздействие върху ландшафта. 
Въздействие върху биологично разнообразие 
Въздействие върху защитени територии 
2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 ............................................................................................................................................................................. 
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3. ОЧАКВАНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ. 
4. ВИД И ЕСТЕСТВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, ВТОРИЧНО, КУМУЛАТИВНО, 
КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО 
И ОТРИЦАТЕЛНО) 
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.) 
6. ВЕРОЯТНОСТ, ИНТЕНЗИВНОСТ, КОМПЛЕКСНОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
7. ОЧАКВАНОТО НАСТЪПВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, ЧЕСТОТАТА И ОБРАТИМОСТТА 
НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
8. КОМБИНИРАНЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ ОДОБРЕНИ 
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ . 
9. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕФЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА  
10. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО   
11. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ 
КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ.. 
V.  ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

1. BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники 
2. ISO (International Standardization Organization)- 

Международнаорганизацияпостандартизация 
3. PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в 

атмосферата 
4. бр. - брой 
5. БТ – безопасност на труда 
6. ВиК – водоснабдяване и канализация 
7. ДВ – държавен вестник 
8. ЗЗВВХВПП – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества 

препарати и продукти 
9. ЗООС – Закон за опазване на околната среда 
10. ЛПС – локално пречиствателно съоръжение 
11. ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води 
12. МОСВ – Министерство на околната среда и водите 
13. МПС – моторно(и) превозно(и) средство(а) 
14. НДНТ – най-добри налични техники 
15. ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда 
16. ПДК - пределно допустима концентрация 
17. ПМС – постановление на Министерския съвет 
18. пр. – продукт 
19. ПУП – Проект за устройствен план 
20. РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите 
21. сур. – суровина 
22. БДС – български държавен стандарт 
23. ГСМ – гориво за смазочни материали 
24. изм. – изменение 
25. доп. – допълнение 
26. ЛОС – летливи органични съединения 
27. ХН – хигиенни норми 
28. СНЕ – схема за намаляване на емисии 
29. ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 
30. АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност 
31. ННЕ – норми за неорганизирани емисии 
32. СНЕ - стойност на неорганизираните емисии 
33. КАВ – качество на атмосферния въздух 
34. ДОП – долен оценъчен праг 
35. ОР – органични разтворители 
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ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ: 
1. dB – децибел 
2. g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3 
3. Gcal - гигакалория 
4. Gcal/t - гигакалории на тон 
5. Hz – херц 
6. kCal/t – килокалория на тон 
7. kg/m3 – кг/м3 
8. kg/t (кг/т) – килограма на тон 
9. kg/y (кг/год.) – килограма за година 
10. kWh - киловат часа 
11. kWh/y - киловат часа за година 
12. kWh/m3 - киловат часа на м3 
13. kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт 
14. l – литър 
15. l/сек. (l/s)- литри на секунда 
16. m3 - кубични метра 
17. m3/h; (м3/ч) – м3 за час 
18. m3/y; (м3/год.) - м3 за година 
19. mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър 
20. mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър 
21. mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3 
22. MW – мегават 
23. МWh - мегават-часа 
24. МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина 
25. МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година 
26. nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър 
27. nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час 
28. nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година 
29. t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година 
30. t/h; (т/ч) – тона за час 
31. хил. т - 1 000 (хиляда) тона 
32. тегл.% - тегловни проценти 
33. g/h – грама за час 
34. g/ед.п - грама за единица продукт 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТ “АГРО-М-ДРАГОМИР ДОНЧЕВ" 
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С. ВОДИЦА, ОБЩИНА ПОПОВО 

Приложение № 2 

към чл. 6 

Информация 

за преценяване на необходимостта от ОВОС 

I. Информация за контакт с възложителя: 

 
1. от ЕТ “АГРО-М-ДРАГОМИР ДОНЧЕВ”, с.Водица,общ.Попово, 

ул.”Димитър Благоев” №6, тел. 0887496775; 0884 918195; гражданство 
българско 

 
(име, местожителство, телефон за контакт, гражданство на възложителя – 

физическо лице, търговско наименомание) 
 
с.Водица, общ. Попово, ул.”Димитър Благоев” №6 ,ЕИК 020998802 
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 
2. Пълен пощенски адрес: 7851 с.Водица, общ. Попово, ул. ”Димитър Благоев” 

№6 
 
3. Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 0887496775; 0884 918195; 

e-mail: agro.m.dd@gmail.com 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Драгомир 
Дончев 

 
4. Лице за контакти: Силвия Пенева -0884 918195 
 
II. Резюме на инвестиционното намерение  

 
1. Характеристики на инвестиционнотопредложение: 
 
Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда за настоящото инвестиционно предложение е 
изготвена съгласно чл. 93, ал.4 от ЗООС. Дейността на обекта, за която се изготвя 
инвестиционното предложение е включена в Приложение II към чл. 93,ал. 1, т. 1 и 2 
на ЗООС, т. 2 “Г”, т. 10, буква „н”- „добив на подземни води”. Информацията е 
изготвена в съответствие с разпоредбите на Наредба за условията и реда за 
звършване на оценка на въздействието върху околната среда Приета с ПМС № 59 от 

07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., 

изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 

от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 

от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 
Януари 2018г. 

Основната цел на разработката е да представи точна и адекватна 
информация за определяне въздействието на инвестиционното предложение, опише 
и оцени преките и непреки въздействия върху човека и компонентите и факторите 
на околната среда, включително биологичното разнообразие и неговите елементи, 
почвата, водата, въздуха, ландшафта, земните недра, природните обекти и 
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въздействието между тях, като набележи необходимите мерки за 
предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях. 
 

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на шахтов кладенец 
/ШК 1/ за водоснабдяване в имот - ПИ с идентификатор № 11716.637.95, с номер по 
предходен план № 000642, в землището на село Водица с ЕКАТТЕ 11716, месност 
Ченгенееви, община Попово, област Търговище, на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”. 
Водата от шахтов кладенец в имота на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”, се 
предвижда да се използва за собствени земеделски- производствени и други нужди. 

За ПИ с идентификатор № 11716.637.95  и номер по предходен план № 000642, 
има издадена актуална  с скица №15-944297-18/18.12.2018г  на Служба по геодезия, 
картография и кадастър гр. Търговище - АГКК.   Собственоста е на ЕТ "АГРО-М -
ДРАГОМИР ДОНЧЕВ", с. Водица. Същия имот се състои от два обединени имота 
ПИ с идентификационен № 11716.637.41 в землището на с. Водица по КК  и ПИ с 
идентификационен № 11716.637.42 в землещето на с. Водица по КК. Имотите за 
собственост на  ЕТ "АГРО-М -ДРАГОМИР ДОНЧЕВ", с. Водица.  

Собствеността на имотите е съгласно Нотариален акт за покупко продажба 
с 0 116, ТОМ V , рег. 2935, дело 995 от 18.07.2003г. издаден от сбужбата по 
вписванията на Районен съд гр. Попово. Поотделно за двата имота има издадени 2 
бр. скици- Скица № 15-204856-03.04.2018г. за ПИ с № 11716.637.41, с № от предходен 
план 000642 и  Скица № 15-204860-03.04.2018г. за ПИ с № 11716.637.42, с № от 
000641 предходен план в землището на с. Водица,  общ. Попово. Скиците са издадени 
от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Търговище , към АГКК.   

Размер  
Съгласно инвестиционното намерение се предвижда големината и размера на 

Шахтовия кладенец да бъде с дълбочина около 20 м и диаметър - Ф-1000 мм - 
1500мм.  Предвижда Шахтовият кладенец ще се изгради в собствен имот като 
размера на площадката да бъде  с площ от около 5-6 кв.м. Надустието му ще бъде 
затворено с метален капак. Необходимото водно количество се предвижда да бъде 
Q=0.0579l/s или      5.0 m3/d за 165 дни или необходимо водно количество в годишен 
разчет Q=0.031l/s. Експлотационният дебит ще бъде около Q=0.63л./сек. 

Засегната площ 
Площа - размера на общия имот в който се разполага предмета на 

инвестиционното намерение- Шахтов кладенец е с обща  площ 14214м. кв. той е 
обединен от имоти с площ  1. -с размер 10671 м. кв. за ПИ  11716.637.41, който е от 
предходен план с № 000642 и площ и 2.- с размер 3544м. кв. за ПИ № 11716.637.42, 
който е от предходен план с № 000641, в землището на с. Водица ЕКАТТЕ 11716,  
общ. Попово. Площадката около кладенеца ще бъде  с площ от около 5-6 кв.м.  

Съгласно издадените скици за имота на инватиционното намерение, трайното 
предназначение на територията е - Урбанизирана територия.  Начина на трайно 
ползване на земятае за производствен, складов обект. Имота в който се раполага 
инвестиционното намерение е част от  Стопански двор на бившо ТКЗС.    

Параметри 
Описанте  размери на Шахтовия кладенец ще бъдат описаните в позиция  

"Размери"  
Предвижда се дълбочината на тръбният кладенец да бъде около 20м., изградено от 
бетонови тръби с вътрешен диаметър от 1м до 1,5м. 

Обем, капацитет, производителност 
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Инвестиционното намерение - изграждане на шахтов кладенец не 
представлява производствена дейност. Неговото ползване след реализацията на 
инвестиционното намерение,  ще бъде основно с цел за  ползване  за земеделски 
нужди. Добитият обем водно количество ще се изчерпва чрез потопяема помпа и ще 
се пълни в метална цистерна, която ще бъде мобилна и водата ще се транспортира 
до ползвана земеделска земя при стопанисването й. С транспортираната вода с 
мобилната цистерната ще се ползва за отглеждане на земеделските култури, които 
ще се засаждат в собствена и ползвана земеделска земя на фирмата. ЕТ "АГРО-М -
ДРАГОМИР ДОНЧЕВ", с. Водица обработва и стопанисва земеделски земи като 
арендатор в землището на с. Водица.  

Част от добитата вода може да се ползва и за други собствени нужди при 
дейността в базата на фирмата- за измиване на тоалатната- санитарен възел, за 
измиване на работещият персонала в базата на фирмата, за поливане на зелените 
площи и растителност, които ще се изградят. За всеки вид водоползване ще се 
отчита и измерва ползваното водно количезтво 

Инвестиционното намерение не е по съшщество производствена дейност и 
няма да има производствен капацитет.  Според хидрогеоложките възможностоти 
на Кладенеца от него ще се добива водно количество на подземна вода с дебит и 
обем   като необходимото водно количество се предвижда да бъде Q=0.0579l/s или 
5.0m3/d за 165 дни или необходимо водно количество в годишен разчет Q=0.031l/s. 
Експлотационният дебит ще бъде около Qмом=0.63л./сек. За отчитане на 
използваните водни количества от собствения водоизточник, ще бъде монтирано 
измерваелно устройство. Съгласно отчета ще се заплаща годишната такса за 
водоползването   

 
   Обхват и оформление на инвесиционното предложение в неговата цялост  

Инвестиционното намерение включва водовземане и ползване на подземни 
води, чрез изграждане на Шахтов кладенец за земеделски производствени нужди на 
ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”.  Изграждането на нов шахтов кладенец /ШК 1/ е 
необходим за осигуряване на вода. Предполагаемата дълбочина на сондажа е 20 
метра. Предполагаемият диаметър на кладенеца е от 1,00 м до 1,50м. Шахтовият 
кладенец ще бъде изграден в имот собственост на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”, 
с координати:  

-  E26°03ˈ15.81;  N43°20ˈ45.81; 
Разположението на Шахтовия кладанац е в имота  ПИ  11716.637.41, който е 

от  предходен план с № 000642, или в обединен имот ПИ с идентификатор № 
11716.637.95, с номер по предходен план № 000642, в средната източна част, 
източно от съществуваща стапанска сграда.    

Обхванатата площ включва площа - размера на общия имот ПИ с 
идентификатор № 11716.637.95, с номер по предходен план № 000642, в който се 
разполага предмета на инвестиционното намерение- Шахтов кладенец е с обща  
площ 14214м. кв. той е обединен от имоти с площ  с размер 10670 м. кв. за ПИ  
11716.637.41, с №  000642 по предходен план  и площ с размер 3544м. кв. за ПИ № 
11716.637.42, с № от 000641  по предходен план в землището на с. Водица,  общ. 
Попово. Площадката около кладенеца ще бъде  с площ от около 5-6 кв.м.  

  Съоръжението ще бъде изградено от бетонови тръби с вътрешен диаметър 
от 1м. до 1,5м. Филтърната част ще е изградена от барбакани. На устието на 
шахтовия кладенец ще се изгради бетонова шахта. Добитата подземна вода от 
шахтовия кладенец ще се използва за подготовка на разтвори за растителна 
защита. В Кладенецът ще бъде монтирана потопяема помпа. За измерване на 
добитите количества вода ще се монтира водомер.  Шахтовият кладенец ще се 
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изгради чрез сондиране в собствен имот и ще бъде с площ от около 5-6 кв.м. 
Надустието му ще бъде затворено с метален капак.  

Транспортният достъп до обекта предмет на инвестиционното предложение е 
осигурен по съществуващ път. Не се предвижда изграждане или промяна на 
съществуващата пътна инфраструктура, тъй като такива има изградени. 
Североизточно по гранецата на имота има разположена съществуваща улица. 
Подхода към имота на ивестиционното предложение е съществуващ и е 
разположен в североизточния ъгъл на парцела. До площадката на Шахтовия 
кладенец има осигурен пътен подход вътре в площадката на двора на имота.   

Имота на обекта е захранен чрез съществуващ водопровод от селищната 
водопроводна мрежа за питейни нужди. За това има договор с оператора на В и К 
мрежата - "Водоснабдяване Дунав" ООД гр. Разград. За сондирането и 
изграждането на шахтовия кладенец ще бъдат необходими минимални количества 
вода, която ще се ползва от съществуващото водопроводно захранване.  

За изчерпване на водата ще бъде монтирана потопяема помпа , олзваща 
електроенергия. Захранването на имота и  обекта с ел. енергия е осъществено от 
електропреносната мрежа на с. Водица  по договор електропреносното Дружество. 
Електропреносните мрежи до имота и вътре в него са съществуващи и не е 
необходимо изграждане на нови.  

Не се предвижда изграждане или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура, тъй като такива има изградени. 

При строителните дейности (с период на действие около 30 дни) ще се 
генерират изкопни земни масис количество около 20м.куб-25м.куб. Същите  ще се 
използват за обратна засипка и насип на по ниски части в двора на имота и 
оформяне вертикалната планировка на терена. При монтажа на бетоновите 
пръстени на кладенеца и спояването им е възможно да се генерират много малки 
количества строителни отпадъци- 50кг - 80 кг. Това ще бъдат остатъци- 
засъхнали малки късове от бетонов разтвор.  Те ще се ползват за подложка под 
бетоновата площадка около кладенеца или ще се транспортират до място 
определено от общината. При сондирането и изкопа горните хумусни почвени 
слоевес дебелина около 50см- 80см, ще се отделят. Те ще се ползват за оформяне, 
рекувтивиране на терен в имота, предвиден за зелени площи.   

Преди изграждането на инвестиционното намерение ще се извърши геоложко 
проучване    

При изграждането на Шахтовия кладенец ще се извършат видове работи и 
етапи при следната последователност:  

1.Сондиране безядково, въртеливо-роторно с права циркулация на промивната 
течност с диаметър ф 1500 мм до проектната дълбочина 20.0м. 
        2.По време на сондирането ще се следи механичната скорост на пробиване и 
ще се води точна документация на преминатите литоложки разновидности, като 
се вземат шламови проби през всеки 2м проходка. Ще се следят водопроявленията в 
сондажа - загуба на промивна течност, промяна в цвета и гъстотата на същата. 
        3.Монтаж  на е к с п л о а т а ц и о н н а  колона от б е т о н о в и  т р ъ б и и   
ф и л т р и  до дълбочина около 20.0м 
        4.Запълване на задтръбното пространство с дребен чакъл с едрина на зърната 
3-5 мм. 
       5.Промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно 
избистряне на водата. 
Приложението и ползването на Шахтовия кладенец ще бъде основно с цел за  
ползване  за производство на земеделска продукция- за земеделски производствени 
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нужди. Добитият обем водно количество ще се изчерпва чрез потопяема помпа и 
ще се пълни в метална цистерна, която ще бъде мобилна и водата ще се 
транспортира до ползвана земеделска земя при стопанисването й. С 
транспортираната вода с мобилната цистерната ще се ползва за отглеждане на 
земеделските култури, които ще се засаждат в собствена и ползвана земеделска 
земя на фирмата. ЕТ "АГРО-М -ДРАГОМИР ДОНЧЕВ", с. Водица обработва и 
стопанисва земеделски земи като арендатор в землището на с. Водица. 
 

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

В района на инвестиционното намерение няма други предстоящи и реализирани 
инвестиционни намерения. Поради това Инвестициионното намерение- реализиране 
на водовземане, чрез  изграждане Шахтов кладенец няма да няма взаимоврзка  с 
други съществуващи такива. В имота където е разположен обекта се ползва като 
стопански двор за извършване на предмета на дейност на фирмата. В имота се 
намират съществуващи стопански сгради , складове за продукция, паркиране и 
гариране на земеделска техника и други.   На този етап не се предвижда да се 
изграждат нови сгради и съоръжения ,  и да се развиват нови диейности. Поради 
това Шахтовия кладенец няма да въздейства на други инвестиционни намерения и 
няма да окаже комулативно въздействие.  Съседните имоти са разположени в бивш 
стопански двор на населеното място и тяхното предназначение е същото  и не се 
предвижда промяна. Няма постъпилиа информация за нови Инвестиционни 
намерения, или одобрени такива за съседните имоти от района на с. Водица.  

Съгласно одобрения и приет предварителен план на Общия устройствен план 
на Община Попово, зоната в която попада инвестиционното предложение не 
протеворечи на предназначението на зоната в тази южна част на с. Водица.       

В близост до имота предмет на инвестиционното предложение  няма други 
инвестиционни предложения от този тип и затова не се очакват кумулативни 
въздействия. Инвестиционния проект е съобразен и с наличието на 
инфраструктурните мрежи и връзки в района. Не се налага промяна на 
устройствените проекти и планове за реализацията на ивестиционното намерение.  

 
 в/ използване на природни ресурси по време на строителството и 
експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното 
разнообразие; 

Природните ресурси, предвидени за използване са подземни води за подготовка 
на разтвори за растителна защита, в двора на ЕТ” Агро-М-Драгомир Дончев” имот 
№ 000662 е село Водица с ЕКАТТЕ 11716, община Попово, област Търговище. 

По време на изграждането и строителството на Шахтовия кладенец, ще се 
ползват основно строителни материали- Бетонови пръстени за оформяне на 
кладенеца с височина около 20 м., Каменна факция за дренаж, бетонов разтвор. 
Възможно е по време на строителството да се ползва и дървен материал за 
укрепване на изкопи и други помощни работи.  По време на строителството на 
обекта ще се използва вода за питейно- битови нужди от водопроводната мрежа.  

 За  осъществяване  на  инвестиционното  намерение  ще се използват 
стандартните ресурси и материали – електрическа енергия, вода, както и 
строителни материали не етап на реализация на строително-монтажните 
дейности. Необходимата ел. енергия ще се доставя от изградената 
електроразпределителна мрежа на населеното място , съществуващото 
електрозахранване и вътрешната съществуваща и изградена площадкова ектро 
схема 
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 За изграждането на   системата за водоснабдяване ще се използват 
традиционни строителни материали - водопроводни тръби с различна големина и 
др. Материалите ще бъдат доставени от съответните фирми. 

По време на експлоатация ще се използва предимно водадобита от подземния 
водоизточник. Тя няма да има качества на питейни води , но ще бъде достатъчно 
качествена и чиста за извършване на предвиденото ползване. Ще се ползва подземни 
води от подземното водно тяло "Карстови води в Малм- Валанжския басейн" с код 
BGIDGW0000J3K051.  Предвижда са ползваното водно количество при 
експлоатацията на Шахтовият кладенец , да бъде Q=0.0579l/s или      5.0 m3/d за 
165 дни или необходимо водно количество в годишен разчет Q=0.031l/s. Годишо 
изчислено водноното количество ще бъде 5.00 m3/d х 165 дни = 825 м.куб. или   Qгод 
=825 м. куб. Експлотационният дебит ще бъде около Q=0.63л./сек. 

Съгласно съгласувателно писмо и Становище на Басейнова дирекция Дунавски 
район- БДДР, Плевен свободните водни количества на ПВТ са 2999 р/сек, а 
разполагаемине водни ресурси на ПВТ в землището на населеното място с- Водица 
са 28, 769 л/ сек. Изчисления експлоатационен индекс на ПВТ е 30%  

Общо  съществуващо  и бъдещо водовземане от ПВТ в землището на 
населеното мястокактои водовземане  , включващо разрешеното водовземане по 
реда на ЗВ , както и водовземането по обобрени  и / или съгласуани ИП по реда на 
Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие е 0,00 
л./ сек. Описаните данни доказват , че водовземането при реализацията на 
Инвестиционното намерение може да се реализира и няма да окаже въздействие на 
подземното водно тяло - ПВТ чрез черпене на придвиденото водно количество за 
нуждите на фирмата и инвестиционното намерение.    
 Необходимата ел. енергия ще се доставя от изградената 
електроразпределителна мрежа на населеното място , съществуващото 
електрозахранване и вътрешната съществуваща и изградена площадкова ектро 
схема. За експлоатацията на Шахтовия кладенец ще се ползва електроенергия от 
съществуваща изградена система и захранване на плокщадката на обекта.   

 
г/ генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и 

отпадъчни води; 
При изграждането на Шахтовия кладенец ще се извършат видове работи и 

етапи при следната последователност:  

1.Сондиране безядково, въртеливо-роторно с права циркулация на промивната 
течност с диаметър ф 1500 мм до проектната дълбочина 20.0м. 
        2.По време на сондирането ще се следи механичната скорост на пробиване и 
ще се води точна документация на преминатите литоложки разновидности.  
        3.Монтаж  на е к с п л о а т а ц и о н н а  колона от б е т о н о в и  т р ъ б и  и   
ф и л т р и  до дълбочина около 20.0м 
        4.Запълване на задтръбното пространство с дребен чакъл с едрина на зърната 
3-5 мм. 
       5.Промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно 
избистряне на водата. 

Отпадъците от строителните дейности в периода на строителството са 
земни маси, минимални количествоа от остатъци парчета от бетонов разтвор,  др. 

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителните дейности 
ще се извършва от Изпълнителя на строежа, въз основа на писмен договор с 
Възложителя, в съответствие  с изискванията на Закона за управление на 
отпадъците и плана за управление на отпадъците по чл.11, ал.1 от ЗУО Отпадъци 
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при изграждането и експлоатацията на обекта: 
Генериране на отпадъци  
 При строителство на обекта ще се формират следните отпадъци:    
Смесени отпадъци от строителни материали 
- код- 17.09.04  смесени отпадъци от строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
- свойства-    неопасни 
- начин на третиране - събиране и извозване на определено от 

общинските органи място, от Изпълнителя на строителните работи  
Земни маси – от изкопни работи 
- код - 17.05.04 и 17 05 06, различни от 17 05 05 * 
-   свойства - неопасни 
- начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските 

органи място на излишните земни маси и за обратна засипка.                                    
 От персонала , който изгражда Шахтовия кладанец, за периода на 
строителство ще се формират минимални количества : 

- Смесени  битови отпадъци  
- - код 20 03 01.  
- свойства - неопасни 
Същите ще се събират в контейнер на община Попово разположен в близост 

до обекта. Чрез извършваното организирано сметосъбиране на Населеното място - 
с. Водица , чрез договорирана фирма с общината отпадъците ще се приемат и 
третират от тази фирма. Смесените битови отпадъци ще се събират в 
контейнери и ще се извозват до инсталация за сепариране от фирмата по 
сметоизвозване и сметосъбиране за община Попово, съгласно сключен договор.  
 По време на изграждане на водоизточника, чрез сонда, ще се генерира шлам 
от глини, пясъци и чакъли.При строителните дейности (с период на действие около 
30 дни) ще се генерират изкопни земни максимум количество около 20м.куб-25м.куб. 
Същите  ще се използват за обратна засипка и насип на по ниски части в двора на 
имота и оформяне вертикалната планировка на терена. При монтажа на 
бетоновите пръстени на кладенеца и спояването им е възможно да се генерират 
много малки количества строителни отпадъци- 50кг - 80 кг. Това ще бъдат 
остатъци- засъхнали малки късове от бетонов разтвор.  Те ще се ползват за 
подложка под бетоновата площадка около кладенеца или ще се транспортират до 
място определено от общината. При сондирането и изкопа горните хумусни почвени 
слоевес дебелина около 50см- 80см, ще се отделят. Те ще се ползват за оформяне, 
рекувтивиране на терен в имота, предвиден за зелени площи.  След изграждане на 
кладенеца, се предвижда рекултивация на терена.  

Поради това , че обекта е малък и е под задължителните застроени площи по 
Наредбата за строителните отпадъци, не е необходимои не се изисква да се изготвя 
с проекта План за строителните отпадъци. Това не се изисква и според 
спецификата на обекта, че няма да има събаряне и ликвидиране на съществуващи 
сгради.    

Съгласно описаните мерки, които се предвиждат за генерираните отпадъци и 
формираните отпадъчни води и тяхното третиране , няма да се допусне никакво 
замърсяване и нарушаване на околната среда и няма да има вредно въздействие.        
  

Вид Наимено

вание 

Код* Количес

тво т/год. 

Място на 

генериране 
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Смесени 
строителни 
отпадъци 

Смесени 
строителни 
отпадъци 

17.09.04   0,050 Строителство 

 Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 0,002 Строителство 

 Опаковки от 
дървесни 
материали 

15 01 03 0,005 Строителство  

 Смесени 
опаковки 

15 01 06 0,002 Строителство  

ТБО 

 

 

 

Земни маси   
различни от 
упоменатите в 17 
05 05* 

Смесени 
битови 
отпадъци 

Смесени 
битови 
отпадъци 

Изкопни 
земни маси 
различни от 
упоменатите в 
17 05 05* 

20 03 01 

 

20 03 01 

 

 

17 05 04 

17 05 06,  

0,020 

 

0,150 

 

 25,00 

Строителство  

 

Експлоатация 

 

Строителство 

 

 
- Излишните строителни отпадъци и земните маси ще се третират по ред, 

определен от кмета на общината, ще се събират и ще се извозват своевременно от 
площадката, от фирма имаща разрешение (регистрационен документ) за дейности 
със строителни отпадъци.  

- От строителството и експлоатацията няма да се генерират  метални 
отпадъци  няма нужда да се събират отделно и предават за вторична преработка.  

- На  площадката  не  се  предвиждат  дейности  по износ/внос, преработка, 
обезвреждане, рециклиране  и  оползотворяване  на  отпадъци. 

- Поради факта, че няма да се извършва производствена дейност, на 
площадката няма да бъдат формирани производствени отпадъци. 

Очаква се формирането на следните видове отпадъчни води    
 При изграждането на ИН ще се формират битово - фекални отпадъчни води 
от работещия персонал при строителството. Те ще бъдат минимолни от 2-3 
работещи на обекта , за периода за изграждане до около 30 дни. В имота на обекта 
има изградена съществуваща бетонова , водоплътна Септична яма, която ще се 
позва за приемане на формираните битово- фекални отпадъчни води от персонала 
работеш на обекта при изграждането му. Поради тези причини не е необходимо от 
доставка  и позване на Химическа тоалетна  или от изграждане на нова водоплътна 
Септична яма.  Общото количество за строителството се очаква да бъде 
около1500л или 1,500м. куб.      

При изпълнението на сондажните работи и  Шахновия кладенец ще се 
формират промивни води от  промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно 
продухване до пълно избистряне на водата. Възможно е тези помивни води да бъдат 
замърсени с песъчинки и неразтворени вещества разтворени  от почвата. 
Количеството на тези промивни води ще бъде минимално - около 10м. куб. 
Предвижда се те да се изчерпат и изсипят в  автоцистерна. С нея промивните води 
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от сондажа ще се транспортират до най близката ГПСПОВ на гр. Попово. Там те 
ще се приемат  пречистят , преди да се изпуснат в р. Черни Лом. За приемането и 
пречистването им ще се сключе договор с Водоснабдяване и Канализация - 
Търговище , ООД гр. Търговище, които са оператори на ГПСОВ Попово. 
Документите от транспортирането от лицензирана фирма,  предаването и 
приемането на промивните води  ще се съхраняватна обекта от Възложителя.   

2. При експлоатацията на Шахтовия кладенец, което няма да бъде ежедневно 
, а периодично, ще се позва и дейността ще се извършва от 1 брой служител на 
Възложителя- фирма ЕТ "Агро- м- Драгомир Дончев".  

Генериране на отпадъци  
При дейността на експлоатация от персонала се очаква да се формират само 
Смесени битови отпадъци  с количество годишно около 100-150 кг/ год или около 
максимум до 0,1м. куб. -0,15 м. куб./ годишно. Същите ще се събират в контейнер на 
община Попово разположен в близост до обекта. Чрез извършваното организирано 
сметосъбиране на Населеното място - с. Водица , чрез договорирана фирма с 
общината отпадъците ще се приемат и третират от тази фирма. Смесените 
битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват до инсталация за 
сепариране от фирмата по сметоизвозване и сметосъбиране за община Попово, 
съгласно сключен договор.  

Формиране на отпадъчни води  

  При тази дейност ще се фомират само битово- фекални отпадъчни води от 1 
бр. персонал , периодично - 165 дни в годината. Тези отпадъчни води ще се приемат 
от съществуващата площадкова канализация и ще се  заустват в съществуващата 
бетовоа водоплътна Септична яма. Тя се намилра и е разположена на територията 
на имота на Възложителя където е разположен Шахтовя кладенец. Не е 
необходимо да се изгражда нова Септична яма с черпател. Формираните отпадъчни 
води от съществуващата Септична  яма периодично, преди  запълването й се 
изчерпват от специализирана автоцистерна на лицензирана фирма. След 
изчерпването отпадъчните води ще се изпускат и приемат от ГПСОВ Попово, най - 
близка до обекта, както това се извършва и сега.  Общото водно количество се 
очаква годишно да бъде за обслужването на  Шахтовия кладенец максимум до около 
3,000 - 4,00 м. куб./ год.  Съществуващата септична яма е с общ обем около 12м. 
куб.-15м. куб., което е достатъчно за приемане на отпадъчните води от 
площадката и да престояват минимум 3-4 месеца и периодично да се изчерпват.    

Дъждовните води които ще се формират от площадката около Шахтовия 
кладенец- 5 м. кв. ще са условно чисти и е се заустват в околните зелени площи. 

Поради това че при експлоатацията на обекта няма да се извършва 
производствена дейност и водата от кладенеца няма да се ползва за производствени 
пдейности и, няма да се формират производствени отпадъчни води.  

При стопанската земеделска  дейност на площадката на имота много рядко 1 
път годишно е ваъзможно водата от Шахтовия кладенец да се ползва за измиване 
на земеделска техника и съоръжения и автомобили еднократно при приключване на 
полските работи и сескостопанскта кампания през годината. Тези отпадъчни води , 
които ще се формират от измиване , ще се пречистват през локално 
Пречиствателно съоръжение. Предвижда се да се изгради Кало- маслоуловител с 
утаителна камера и място за сепариране на нефтопродукти, колкото и минимални 
да са  те.  Кало- маслоуловителя ще се изгради от бетон и ще бъде водоплътен, 
така, че отпадъчните води да не се филтрират в почвата и да замърсяват 
подпочвените води.  След пречистване отпадъчните води ще се събират в 
събирателна шахта , която периодично ще се наблюдава и при запълване ще се 
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изчерпва от лицензирана фирма. Изчерпената отпадъчна и пречистена вода ще се 
предава на най близка ГПСОВ Попово, съгласно Договор с В и К оператор- В и К - 
Търговище ООД.      

Съгласно описаните мерки, които се предвиждат за формираните 
отпадъчни води и тяхното третиране , няма да се допусне никакво замърсяване 
и нарушаване на околната среда и няма да има вредно въздействие.        

На територията на имота, предмет на инвестиционното намерение   няма 
да се съхраняват опасни вещества. Те не са необходими за реализацията ми и по 
време на експлоатацията. 

 
д/ замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

 
По време на извършване на строително-монтажните работи, 

инвестиционното предложение и експлоатацията мунае се предвижда и  няма де 
има вредно въздействие и дискомфорт върху околната среда. Извършване на 
строително-монтажните работи и добива на вода от Шахтовия кладенец, не 
включва използванене се предвижда земърсяване , съхранение, транспорт, 
производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната 
среда и здравета на хората. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделянето на 
наднормени емисии на вредни вещества /замърсяване/ в атмосферния въздух и води.  
Предвид това се счита, че възможният дискомфорт по отношение на хората и 
околната среда в резултат на инвестиционното предложение е с отрицателно 
въздействие. 
Инвестиционното предложение не предполага друг вид замърсяване и/или 
дискомфорт на околната среда. 
Не се очаква замърсяване на околната среда. По време на експлоатацията също не 
се очаква и замърсяване на атмосферния въздух. Смята се, че предвидената 
дейност, заложена в инвестиционното намерение няма да окаже негативно 
въздействие върху биоразнообразието в посочения район. 

По време на строителство и експлоатация на обекта може да се очакват 
минимални и незначителни  замърсявания, които  могат да се получат при : 

 Замърсяване  с  разпилени    земни маси и рли високи летни температури. 
 Неспазване на предвидените мерки за недопускане на замърсяване на 

околната среда. 

При реализиране  на  инвестиционното  намерение  не  се  очаква  настъпване  на  
дискомфорт  на  околната  среда  при  спазване  мерките  описани  в  ИП. 

Не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт на околната 
среда. Не се очаква наднормено замърсяване на околната среда. Инвестиционното 
предложение не предвижда експлоатиране на точкови източници на емисии в 
атмосферния въздух.  

По време на изграждането и по специално при извършване на изкопните 
сондажни работи , временно ще се извади почва и земни маси на терена до 
площадкете не обекта. При по дълго задържане и изсъхване на извадената земна 
маса и при високи летни температури, може да се очаква при силни ветрове да се 
отделят прахови частици от временно  натрупаните земни маси. Това може да се 
случи много рядко и при необичайни ситуации - при раздробяване на малки частици , 
на изкопаната и татрупана земна маса. За да не се допусне това , се предвижда да 
се извърши оросяване на изкопаните и временно натрупани земни маси добити от 
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изкопа на Шахтовия кладенец. Другата мярка която ще възпрепятства отделяне на 
на неорганизирани прахови емисии от изкопа е покриване с фолио на изкопаните 
земни маси до тяхното ползване за рекултивация и за обратни насипи.      

Като цяло преработващата дейност не предполага наднормено ниво на шум. 
Съгласно прогнозни данни нивата на емитиран шум са под 75 dB(A). 

Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни последици 
за околната среда и човешкото здраве. Както е описано в настоящата точка 
инвестиционното предложение не предполага източници на замърсители в околната 
среда.             
 От дейностите по реализиране и изграждане на Шахтовия кладенец и при 
експлоатацията му, не се очаква вредно влияние и риск за човешкото здраве. за да не 
се допусне такова вредно въздействие е необходимо да се спазват задължително 
правилата и и зискванията за безопасността  на труда. Най големия риск за 
човешкото здраве може да да се получи при невнимание и неспазване на нормите за 
безопасност на труда и нарушаване на условиета , при сондирането и изкопите за 
кладенеца и при монтажа на обсадните тръби на Кладенеца .   

  При спазване мерките заложени в ИП замърсявания на околната среда се 
свеждат до минимум. 

 

е) Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с 
инвестиционното предложение; 

Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и 
безопасността по време на монтажната дейност. При изграждането на 
кладенеца не  се предвижда да се извършват взривни работи. 

При работа на механизацията се налага да се спазват строго изискванията на 
Наредба № 2 / 22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на монтажни работи, издадена от Министъра на 
труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, обн. ДВ, бр. 37 от 04.05.2004 год., в сила от 05.11.2004 год. 

От фирмата изпълнител на обекта, всеки работник ще е инструктиран за 
работното си място и за съответния вид дейност, която ще изпълнява. Ще се 
изисква да се носят задължително личните предпазни средства.  

При лоша климатичната обстановка и неподходящи метеорологични условия 
– ниски температури, обилни валежи, високи температури следва незабавно 
прекратяване на строителните и монтажни  дейности. 

При работа със сонда, с  транспортните и строителни и повдигащи машини 
същите трябва да са технически изправни и да се спазва технологичния режим на 
работа за намаляване количеството на емисиите от изгорелите газове на 
горивата и намаляване нивата на шума, на които са изложени работниците. 

Всички работници и механизатори ще имат необходимите средства за лична 
защита. 

При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, 
опасност от радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, 
ще се изпълнява Вътрешен авариен план. 

В периода на строително - монтажните дейности и по време на 
експлоатацията  Дружеството ще прилага правила за безопасна работа и 
превенция на аварийните ситуации. 

При пожар ще се действа, съгласно изготвения указанията за противопожарна 
защита. 

Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти по време на 
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строителните дейности при изграждане на обекта и  по време на експлоатацията 
на шахтовия кладенец. 

За електро съоръженията при изчерпване на водата се предвижда да се 
вземат всички изискващи се обезопасителни мерки на електрозахранващата 
мрежа към кладенеца.  

Във връзка с безопасноста на труда и дейностите  ще бъде изготвен и ще се 
прилага „Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- 
възстановителни работи при извънредни ситуации, възникнали на територията 
на 

„ЕТ "Агро- м- Драгомир Дончев". Целта на плана ще бъде да се предотврати 
възникването на потенциални извънредни ситуации, а при евентуалното им 
възникване - да се намалят последствията върху здравето и безопасността на 
персонала, наличната техника, сградния фонд и околната среда. Постигането на 
целта изисква: 

 да се прогнозират възможните извънредни ситуации /аварии, бедствия и 
катастрофи/ и последиците от тях на територията на ЕТ "Агро- м- Драгомир 
Дончев"., представляващи заплаха за персонала; 

 да се планират ефективни превантивни дейности за предотвратяване 
възникването на извънредни ситуации; 

 да се планират действия за локализиране и за ликвидиране на последствията 
от възникналите извънредни ситуации, с цел намаляване на вредните въздействия за 
хората и околната среда; 

 да се планира провеждане на спасителни и неотложни аварийно- 
възстановителни работи /СНАВР/ във възникнали огнища на поражения и се 
установи ред за провеждането им; 

 да се регламентират действията за възстановяване дейността на обекта. 
След всяка промяна на площадката изготвения авариен план се преразглежда и 

при необходимост се актуализира. 
Инвестиционното предложение не предполага риск от малки или големи аварии 

и/или бедствия. 
Необходимите мерки за намаляване риска от аварии и инциденти по време 

на строителството ще бъдат подробно описани в части ПБЗ и ПБ на  проекта. При 
възникване на евентуални аварии в процеса на експлоатация ще се процедира 
съгласно действащите инструкции за този вид дейност . 

Политиката при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква добра 
организация и използване на най-съвременни методи в строително-монтажния 
процес, които трябва да гарантират недопускане на отрицателно въздействие 
върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, 
както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на СМР. 

Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и безопасността 
по време на СМР и експлоатацията на съоръженията.  

Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или 
бедствия. При  строителството  и  експлоатацията  на  обекта, риска  от  
инциденти е възможно да  се  състои  в  следното: 

- авария  по  време  на  изграждането; 

- опасност  от  наводнения; 

- опасност  от  възникване  на  пожари; 
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Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве. 
По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-
07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от 
Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. 
и доп. 
При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от 
радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява 
Вътрешен авариен план.  

При пожар ще се действа, съгласно изготвените указанията за 
противопожарна защита. Предвидено е да се сигнализира на „Гражданска защита“ 
и служба „Пожарна и аварийна безопасност“ в съответния авариен план. Ще са 
налични прахови пожарогасители 6 кг и/или кофпомпа за вода с мокрител и др. 

Мерките за предотвратяване на описаните рискови от инциденти ще се 
разработят в следваща фаза на проектиране с изготвяне на авариен план и план за 
безопасност и здраве. 

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. 

Предметът  на Инвестиционното предложение е обект от тип, който по 
време на експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода от 
подземното водно тяло, съгласно издадено Разрешително на Басейнова дирекция 
Дунавски район и електроенергия за задвижване на черпещата вода  помпа. 

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 
факторите на жизнената среда по смисъла на §1, т.12 от допълнителните 
разпоредби на Закона за здравето поради естеството на инвестиционното 
предложение , а имено: изграждане на шахтов кладенец /ШК 1/ за водоснабдяване в 
имот - ПИ с идентификатор № 11716.637.95, с номер по предходен план № 000642, в 
землището на село Водица с ЕКАТТЕ 11716, месност Ченгенееви, община Попово, 
област Търговище, на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”., са нулеви.  

При реализацията на инвестиционното предложение и при неговата 
бъдеща експлоатация не се очаква неблагоприятно въздействие върху  факторите 
на жизнената среда на човека:  

 води, предназначени за къпане – не се предполага неблагоприятно 
въздействие; 

 минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 
лечебни или за хигиенни нужди – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии– 
не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените 
сгради – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените 
сгради и урбанизираните територии – не се предполага неблагоприятно 
въздействие; 

 химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено 
предназначение – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 въздух – не се предполага неблагоприятно въздействие. 
   и урбанизираните територии химични фактори и биологични агенти в 

обектите с обществено предназначение;  
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Територията на имота предмет на инвестиционното намерение, определено 
няма значение  по отношение на местообитанията на флората и фауната.  

 

2. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за 
временни дейности по време на строителството. 

 
Площадката на която се предвижда да се разположи Инвестиционното 

намерение, обхваща  имот собственост на фирмата възложител - ПИ с 
идентификатор № 11716.637.95, с номер по предходен план № 000642, в землището 
на село Водица с ЕКАТТЕ 11716, месност Ченгенееви, община Попово, област 
Търговище, на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”.  

- За ПИ с идентификатор № 11716.637.95  и номер по предходен план № 000642, 
има издадена актуална  с скица №15-944297-18/18.12.2018г  на Служба по геодезия, 
картография и кадастър гр. Търговище - АГКК.   Собственоста е на ЕТ "АГРО-М -
ДРАГОМИР ДОНЧЕВ", с. Водица. Същия имот се състои от два обединени имота 
ПИ с идентификационен № 11716.637.41 в землището на с. Водица по КК  и ПИ с 
идентификационен № 11716.637.42 в землещето на с. Водица по КК. Имотите за 
собственост на  ЕТ "АГРО-М -ДРАГОМИР ДОНЧЕВ", с. Водица. Географските 
координати на Шахтовия кладенец са E26°03ˈ15.81;  N43°20ˈ45.81; 

 
Собствеността на имотите е съгласно Нотариален акт за покупко продажба 

с 0 116, ТОМ V , рег. 2935, дело 995 от 18.07.2003г. издаден от сбужбата по 
вписванията на Районен съд гр. Попово. Поотделно за двата имота има издадени 2 
бр. скици- Скица № 15-204856-03.04.2018г. за ПИ с № 11716.637.41, с № от предходен 
план 000642 и  Скица № 15-204860-03.04.2018г. за ПИ с № 11716.637.42, с № от 
000641 предходен план в землището на с. Водица,  общ. Попово. Скиците са издадени 
от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Търговище , към АГКК.  

Имота и обекта са разположени в южния край на с. Водица, община Попово, 
област Търговище, в Стопанси двор на бившата Земеделска кооперация. Южно от 
обекта преминава главен път от Русе- Бяла-  София. От североизток на имота има 
съществуваща обслужваща улица на населеното място. По останалите граници на 
имота са разположени също стопански имоти с начин на трайно полване за 
производствен терен и стопански двор, като територията е Урбанизирана.  

Източно от обекта и населеното място се намира центъра на общината - гр. 
Попово с който има връзка чрез главен път за гр. Бяла и  гр. София. За по добра 
яснота се прилага следната ситуация.   
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3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 
включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни 
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вещества от приложение № 3 към ЗООС. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на шахтов кладенец 
/ШК 1/ за водоснабдяване в имот - ПИ с идентификатор № 11716.637.95, с номер по 
предходен план № 000642, в землището на село Водица с ЕКАТТЕ 11716, месност 
Ченгенееви, община Попово, област Търговище, на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”. 
Водата от шахтов кладенец в имота на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”, се 
предвижда да се използва за собствени земеделски- производствени и други нужди. 

Съгласно инвестиционното намерение се предвижда големината и размера на 
Шахтовия кладенец да бъде с дълбочина около 20 м и диаметър - Ф-1000 мм - 
1500мм.  Предвижда Шахтовият кладенец ще се изгради в собствен имот като 
размера на площадката да бъде  с площ от около 5-6 кв.м. Надустието му ще бъде 
затворено с метален капак. Необходимото водно количество се предвижда да бъде 
Q=0.0579l/s или      5.0 m3/d за 165 дни или необходимо водно количество в годишен 
разчет Q=0.031l/s. Експлотационният дебит ще бъде около Q=0.63л./сек. 

Инвестиционното намерение - изграждане на шахтов кладенец не 
представлява производствена дейност. Неговото ползване след реализацията на 
инвестиционното намерение,  ще бъде основно с цел за  ползване  за земеделски 
нужди. Добитият обем водно количество ще се изчерпва чрез потопяема помпа и ще 
се пълни в метална цистерна, която ще бъде мобилна и водата ще се транспортира 
до ползвана земеделска земя при стопанисването й. С транспортираната вода с 
мобилната цистерната ще се ползва за отглеждане на земеделските култури, които 
ще се засаждат в собствена и ползвана земеделска земя на фирмата. ЕТ "АГРО-М -
ДРАГОМИР ДОНЧЕВ", с. Водица обработва и стопанисва земеделски земи като 
арендатор в землището на с. Водица.  

Част от добитата вода може да се ползва и за други собствени нужди при 
дейността в базата на фирмата- за измиване на тоалатната- санитарен възел, за 
измиване на работещият персонала в базата на фирмата, за поливане на зелените 
площи и растителност, които ще се изградят. За всеки вид водоползване ще се 
отчита и измерва ползваното водно количезтво 

Инвестиционното намерение не е по съшщество производствена дейност и 
няма да има производствен капацитет.  Според хидрогеоложките възможностоти 
на Кладенеца от него ще се добива водно количество на подземна вода с дебит и 
обем   като необходимото водно количество се предвижда да бъде Q=0.0579l/s или 
5.0m3/d за 165 дни или необходимо водно количество в годишен разчет Q=0.031l/s. 
Експлотационният дебит ще бъде около Qмом=0.63л./сек. За отчитане на 
използваните водни количества от собствения водоизточник, ще бъде монтирано 
измерваелно устройство. Съгласно отчета ще се заплаща годишната такса за 
водоползването. 

  Съоръжението ще бъде изградено от бетонови тръби с вътрешен диаметър 
от 1м. до 1,5м. Филтърната част ще е изградена от барбакани. На устието на 
шахтовия кладенец ще се изгради бетонова шахта. Добитата подземна вода от 
шахтовия кладенец ще се използва за подготовка на разтвори за растителна 
защита. В Кладенецът ще бъде монтирана потопяема помпа. За измерване на 
добитите количества вода ще се монтира водомер.  Шахтовият кладенец ще се 
изгради чрез сондиране в собствен имот и ще бъде с площ от около 5-6 кв.м. 
Надустието му ще бъде затворено с метален капак.  

Транспортният достъп до обекта предмет на инвестиционното предложение е 
осигурен по съществуващ път. Не се предвижда изграждане или промяна на 
съществуващата пътна инфраструктура, тъй като такива има изградени. 
Североизточно по гранецата на имота има разположена съществуваща улица. 
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Подхода към имота на ивестиционното предложение е съществуващ и е 
разположен в североизточния ъгъл на парцела. До площадката на Шахтовия 
кладенец има осигурен пътен подход вътре в площадката на двора на имота.   

Преди изграждането на инвестиционното намерение ще се извърши геоложко 
проучване    

При изграждането на Шахтовия кладенец ще се извършат видове работи и 
етапи при следната последователност:  

1.Сондиране безядково, въртеливо-роторно с права циркулация на промивната 
течност с диаметър ф 1500 мм до проектната дълбочина 20.0м. 
        2.По време на сондирането ще се следи механичната скорост на пробиване и 
ще се води точна документация на преминатите литоложки разновидности, като 
се вземат шламови проби през всеки 2м проходка. Ще се следят водопроявленията в 
сондажа - загуба на промивна течност, промяна в цвета и гъстотата на същата. 
        3.Монтаж  на е к с п л о а т а ц и о н н а  колона от б е т о н о в и  т р ъ б и и   
ф и л т р и  до дълбочина около 20.0м 
        4.Запълване на задтръбното пространство с дребен чакъл с едрина на зърната 
3-5 мм. 
       5.Промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно 
избистряне на водата. 

Приложението и ползването на Шахтовия кладенец ще бъде основно с цел за  
ползване  за производство на земеделска продукция- за земеделски производствени 
нужди. Добитият обем водно количество ще се изчерпва чрез потопяема помпа и ще 
се пълни в метална цистерна, която ще бъде мобилна и водата ще се транспортира 
до ползвана земеделска земя при стопанисването й. С транспортираната вода с 
мобилната цистерната ще се ползва за отглеждане на земеделските култури, които 
ще се засаждат в собствена и ползвана земеделска земя на фирмата.    

 Районът на проучване е изграден от седиментите на долна креда и кватернер, 
чиято характеристика е направена по геоложката карта: 

 Еолични образования – еQр2-3; 
 Горнооряховска свита – gКv-aр; 
Горнооряховската свита е представена от глинести мергели, прехождащи в 

слабо алевролитови варовити глини. Те се прослояват от редки и тънки прослойки 
от алевролити, пясъчници и рядко от органогенни варовици. В северна посока 
пясъчниците силно намаляват. Дебелината на свитата е в порядъка 450 - 600 м. 

Еоличните образуванияса представени от льос,който има повсеместно 
разпространение в изследвания район.Льосът се разполага с постепенен преход над 
червени глини или заглинени пясъци и чакъли.Той е слабо поена глинесто-алевритова 
скала, бледожълтеникъв, финоозърнест, лек,порьозен.Набогатен е на калциев 
карбонат, който се среща като единични зърна,налепени кори или конкреции с 
различни форма и големина- „льосови кукли”.Характерно за льоса е изразенатаму 
цепителност във вертикално направление, което спомага за образуването на 
отвесни стени и способността да се доуплатнява при навлажняване, при което се 
образуват негативни форми-„степни блюдца”.От север на юг става постепенно 
увеличаване на глинестия компонент за сметка на алевролитовия и песъчливия. Въз 
основа на съотношението пясък, глина,алевролит се отделяпесъчлив, типичен и 
глинест льос.Преходът между тях е неясен и постепенен. Дебелината на льосовия 
комплекс нараства от 10м на юг, до 70м на север. 
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ГЕОЛОЖКИ ПРОФИЛ I - II 
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Хидрогеоложка характеристика 

 
От хидрогеоложка гледна точка районът в басейна на р. Баниски лом се 

отнася 
към Варненския артезиански басейн от Долнодунавската артезианска област. 
Водонасният хоризонт от карстово-пукнатинен тип е привързан към 
горноюрския- валанжски карбонатен комплекс. Движението на подземните 

води в тях е забавено с посока на запад. Със затъването на водоносния хоризонт се 
увеличава температурата  и минерализацията  на водата.  Водите са напорни със 
статичнониво на абсолютна кота 0.В обсега на площадката е на 190.00м от 
терена.Горният водоупор ена 380м от терена. 

Водоносен хоризонт в алувиалните отложения на р.Баниски лом и нейните 
притоци. Подземните води са порови по тип и напорни по характер. Водите се 
акумулират в несвъразаните алувиални отложения.Водното ниво се установява в 
горния алувиален хоризонт. 

Водоносен хоризонт в района се установява в основата на льосовия комплекс. 
Подземнитеводи са порови по тип. Привързани са към пясъци и староквартерни 
чакъли.Част от тях излизат на повърхността във вид на извори от ерозионните 
срезове на кота 200м. Останалата част от подземните води се дренира от реката 
или се разтоварва подземно в алувиалните пясъци и чакъли на река Каяджик. 

В основата на льосовата формация, в льосовидните пясъци или 
староквартерните чакъли са формирани порови по тип и безнапорни по характер 
подземни води в разглеждания район, които образуват общ водоносен хоризонт. 
Средната дебелина на несвързаните разновидности е 3.0 м. За долен водоупор на 
водоносния хоризонт служат долнокредните глинести мергели на Горнооряховската 
свита. Подхранването на водоносния хоризонт е от валежи и води след снеготопене. 

 
� СВН = 8.0м; 
� Дебелина на водоносния хоризонт – h = 3.20м; 
� Водопроводимост – Т = 95м2/d; 
� Водоотдаване - =0,05; 
� Нивопредаване – а = 600м2/d; 
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Предвижда се дълбочината на тръбният кладенец да бъде около 20м., 
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изградено от бетонови тръби с вътрешен диаметър от 1м до 1,5м. 
Инвестиционното предложение е за нов водоизточник. 
Намерението на възложителя е рационално използване на подземните води. 

Инвестиционното предложение не генерира отпадъчни води. 
Пътнатаинфраструктура е изградена и няма необходимост от изграждане на 

нови обслужващи пътища. 
Електрозахранването по време на строителството на кладенеца и 

последващата му експлоатация ще се извършва с ел. агрегат или от 
електропреносната мрежа за което инвеститора има сключендоговор. 

Инвестиционното предложение обхваща три основни вида дейности/етапи 
както следва: 

I етап – изграждане на водовземното съоръжение II етап – опитно-
филтрационни изследвания 

III етап - водовземане 
Реализиранетона ИП ще се осъществи след получаване на разрешително по 

чл.50,ал.7, т.1, във връзка с чл. 44 и 46 от Закона за водите, издадено от директора 
на Басейнова дирекция „Дунавски район”с център гр. Плевен. За откриване на 
процедура по издаване на разрешително в БДДР ще бъдат внесени документите, 
определени в глава пета и седма на Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на 
подземнитеводи. 

 

 
 

3.3. Съхранение и употреба на опасни химични вещества и смеси 
 

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 1 на Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях Инвестиционното намерение не ползва при 
строителството и при експлоатазцията никакви хемечески продукти и химически 
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вещества, които да създадът риск за околната среда и човека.  
Инвестиционното намерение не попада и не се оценява като обект с нисък 

или висок рисков потенциал.     
 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Достъпът  до обекта предмет на инвестиционното предложение е осигурен по 
съществуващ път. Подхода към имота е съществуващ и е осигурен от 
прилежащата улица от североизток на имота. Не се предвижда изграждане или 
промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като такива има 
изградени. Североизточно по гранецата на имота има разположена съществуваща 
улица. Подхода към имота на ивестиционното предложение е съществуващ и е 
разположен в североизточния ъгъл на парцела. До площадката на Шахтовия 
кладенец има осигурен пътен подход вътре в площадката на двора на имота.   

Не се предвижда изграждане или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура, тъй като такива има изградени. 

 
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация 

и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 
За реализацията на ИП ще бъдат ще бъдат изпълнени следните етапи и 

дейности:  
- Подаване на Заявление до БДДР Плевен за издаване на Разрешително за 

проучване, сондиране и  водовземане;  
-  Извършване на хидрогеоложко проучване за водоизточника;  
-  Извършване на проучвателен сондаж;  
-  Изготвяне на работен проект; 
-  Одобряване на работния проект и издаване на разрешение за строеж;                           

 -  Изпълнение на строително – монтажни работи със съответните 
изпитвания; 

1.  Сондиране безядково, въртеливо-роторно с права циркулация на промивната 
течност с диаметър ф 1500 мм до проектната дълбочина 20.0м. 

2. Монтаж  на е к с п л о а т а ц и о н н а  колона от б е т о н о в и  т р ъ б и и   
ф и л т р и  

3. Запълване на задтръбното пространство с дребен чакъл с едрина на зърната 
3-5 мм. 

 4. Промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно 
избистряне на водата. 

-  Приемане и въвеждане в експлоатация на строежа, съгласно ЗУТ; 
- Експлоатация на шахтовия кладенец ; 
- Изпълняване на условията дадени в разрешителното за водовземане на БДДР 

Плевен;  
- При преустановяване и закриване на дейност по експлоатация на Шахтовия 

кладенец; 
1. Уведомяване на БДДР Плевен; 
2. Поставяне на метален капак и заключване на капака с пломбиране и 

запечатване от БДДР Плевен.  
- При възстановяване на дейността ; 
1. Уведомяване на БДДР Плевен за възстановяване на ползването на Шахтовия 

кладанец; 
2. Отваряне, промиване и извършване на профилактика с подготовка за ново 

водоползване и експлоатация на шахтовия кладенец; 
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6. Предлагани методи за строителство. 
За реализацията на ИП ще се изпълнят следните дейности:  
Направа на стоманобетонова площадка с отвор за сондиране, сондиране на 

определен диаметър и метраж съгласно геоложки проект, монтиране РЕ тръба с 
определен диаметър съгласно  хидроложки проект, направа на дренажна глава, 
задтръбн ациментизация над дренажната глава, монтаж на стоманобетонова 
монтажна шахта с изолиран капак, монтаж на потопяема помпа, хидрофор и 
автоматика съгласно ВиК проект.  

Метода на строителство за мотирането на тръбните пръстени, ще се 
извърши по монтажен път чрез наставяне на бетоновите тръби.    

Площадката около сондажния кладенец ще се обособи като ветонирана и ще се 
изгради по монолитен начин. 

Изграждането на шахтовия кладенец/ШК 1/ ще се извърши със сондажна 
апаратура при следната последователност: 

1.Сондиране безядково, въртеливо-роторно с права циркулация на промивната 
течност с диаметър ф 1500 мм до проектната дълбочина 20.0м. 

2.По време на сондирането ще се следи механичната скорост на пробиване и ще 
се води точна документация на преминатите литоложки разновидности, като се 
вземат шламови проби през всеки 2м проходка. Ще се следят водопроявленията в 
сондажа - загуба на промивна течност, промяна в цвета и гъстотата на същата. 

 3.Монтажнае к с п л о а т а ц и о н н а колонаотб е т о н о в и т р ъ б и и  ф и л т р и до 
дълбочина около 20.0м 

 4.Запълване на задтръбното пространство с дребен чакъл с едрина на зърната 
3-5 мм. 

5.Промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно продухване до пълно 
избистряне на водата. 

След избистряне на водата – провеждане на хидравлични тестове и опитно 
предексплотационно водочерпене с продължителност достатъчна за достоверно 
определяне параметрите на водоносния хоризонт и експлотационните 
характеристики на водовземното съоръжение. 

По време на водочерпенето ще се следи динамиката на водното ниво и черпения 
дебит. След спиране на помпата ще бъде проследено възстановяването на водното 
ниво. 

В края на водочерпенето ще бъде взета водна проба за пълен химически анализ 
за определяне химическия състав и качества на подземната вода. 

След завършване на сондажната и водочерпателна работа, кладенцът ще бъде 
затворен с капак и предаден на възложителя с Приемо-предавателен протокол за 
съхранение и експлоатация. Теренът около него ще бъде бетониран. 

Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на насипни, 
строителни работи, монтаж на съоръжения, транспорт на материали, машини и 
др. 

 
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Изграждането на нов тръбен кладенец за водоснабдяване за земеделски - 
производствени цели  и за поливане чрез мобилна цистерна на зеленчукови и 
земеделски култури е необходимо ,поради невъзможност за захранване от В и К 
мрежата. Ползването на вода от В и К мрежата на населеното място не е 
целесъолразно, когато предназначението не за питейно- битови нужди.   Това е 
защото ще губи питейна вода, която е в дефицит за населението на с. Водица, и 
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поради това, че цената й с доставка по В и К мрежата е многократно по скъпа от 
тази която ще сеползва от Предвидения Шахтов кладенец. Себестойността на 
водата от Кладенеца ще бъде много изгодна за ползвателя и възложителая и в 
достатъчно водно количество.  

 
Необходимостта от инвестиционното предложение е свързано и с опазване на 

околната среда и политиката на МОСВ за пестене и икономично ползване на 
питейните води. 

Изграждането на нов шахтов кладенец /ШК 1/ е необходим за осигуряване на 
вода. Предполагаемата дълбочина на сондажа е 20 метра. Предполагаемият 
диаметър на кладенеца е от 1м до 1,5м. Шахтовият кладенец ще бъде изграден в 
имот собственост на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”, с координати: 

 E26°03ˈ15.81; N43°20ˈ45.81; 
Съоръжението ще бъде изградено от бетонови тръби с вътрешен диаметър 

от 1м. до 1,5м. Филтърната част ще е изградена от барбакани. На устието на 
шахтовия кладенец ще се изгради бетонова шахта. Добитата подземна вода от 
шахтовия кладенец ще се използва за подготовка на разтвори за растителна 
защита. Кладенецът ще е оборудван с потопяема помпа. За измерване на добитите 
количества вода ще се монтира водомер. Предполагаемият дебит за черпене е 0.63 
л/сек. 

Електрозахранването по време на строителството на шахтовия кладенец и 
последващата експлоатация ще се извършва от мрежата на „Енерго Про”ЕАД, за 
което инвеститора има сключен договор. Пътната инфраструктура е изградена и 
няма необходимост от изграждане на нови пътища. При изграждане на ШК 1 няма 
да се формират отпадъчни води. При осъществяване на проекта не се засягат 
територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус или 
подлежащи на здравна защита. Не се очаква промяна на почвените показатели от 
съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се 
осъществяват съгласно действащите нормативни изисквания. Негативно 
въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлоатацията на 
обекта не се очаква. При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не 
се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда – 
атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, ландшафт, биоразнообразие и 
неговитеелементи. Не се засягат защитени територии,съгласно Закона за 
защитените територии и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. 
При изграждането на ШК1 не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или 
появата вредни лъчения. Въздействието върху подземните води ще бъде пряко, 
краткотрайно и временно. Обхватът на въздействие се ограничава в площта на 
имота на ЕТ” Агро-М-Драгомир Дончев”, без да засяга населените места и 
повърхностните води в района. Шахтовият кладенец ще се изгражда в базата 
наЕТ” Агро-М-Драгомир Дончев”, където има санитарно – битови помещения за 
персонала. 

Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в 
съответствие с изискванията на ЗООС и на основание чл. 81,ал. 1, т.2 и е 
съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал. 4 от ЗООС - т. 2 “Г”, т. 10” н” - 
добив на подземни води. 

Имотът е собственост на възложителя и е подходящ за реализиране на 
инвестиционното предложение. 

Целесъобразно е за земеделски нужди на ЕТ” Агро-М-Драгомир Дончев” да се 
използва вода от собствен водоизточник. 
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Основните мотиви за необходимостта от реализацията на инвестиционното 
предложение включват: 

- подходяща среда 
- транспортно-комуникационна обезпеченост; 
- район с изградена инженерна инфраструктура; 

-имотът не попада в обхвата на защитени територии и защитенизони; 
- съоръжението ще има сравнително малка дълбочина – 20м от 

повърхността; 
- съоръжението ще се изгради в собствен имот на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир 

Дончев”, ПИ № 000662 в землището на село Водица с ЕКАТТЕ 11716, община 
Попово, област Търговище и ползването ще бъде с малки разходи. 

- исканото водно количество е рационално да се добива от този водоносен 
хоризонт 

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да 
бъдат нарушени. 

 
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. 

 Инвестиционното намерени есе намира в поземлен имот -  ПИ с 
идентификатор № 11716.637.95, с номер по предходен план № 000642, в землището 
на село Водица с ЕКАТТЕ 11716, месност Ченгенееви, община Попово, област 
Търговище, на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”.  

За ПИ с идентификатор № 11716.637.95  и номер по предходен план № 000642, 
има издадена актуална  с скица №15-944297-18/18.12.2018г  на Служба по геодезия, 
картография и кадастър гр. Търговище - АГКК.   Собственоста е на ЕТ "АГРО-М -
ДРАГОМИР ДОНЧЕВ", с. Водица. Същия имот се състои от два обединени имота 
ПИ с идентификационен № 11716.637.41 в землището на с. Водица по КК  и ПИ с 
идентификационен № 11716.637.42 в землещето на с. Водица по КК. Имотите за 
собственост на  ЕТ "АГРО-М -ДРАГОМИР ДОНЧЕВ", с. Водица.  

Собствеността на имотите е съгласно Нотариален акт за покупко продажба 
с 0 116, ТОМ V , рег. 2935, дело 995 от 18.07.2003г. издаден от сбужбата по 
вписванията на Районен съд гр. Попово. Поотделно за двата имота има издадени 2 
бр. скици- Скица № 15-204856-03.04.2018г. за ПИ с № 11716.637.41, с № от предходен 
план 000642 и  Скица № 15-204860-03.04.2018г. за ПИ с № 11716.637.42, с № от 
000641 предходен план в землището на с. Водица,  общ. Попово. Скиците са издадени 
от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Търговище , към АГКК.   

За нуждите на обекта има издадени скици, от Служба по геодезия, 
картография и кадастър гр. Търговище - АГКК , които се прилагат както следва : 

- Скицеа поземлен имот № 15-204856-03.04.2018г. за ПИ с идентификатор 
11716.637.41 

-  Скицеа поземлен имот № 15-204860-03.04.2018г. за ПИ с идентификатор 
11716.637.42 

Издадени са скици за нуждите на ИН от Ощинската служба по земеделие 
както следва :  

- Скица № К01521/05.07.2017г. за ПИ- № 000642 
- Скица № 000035/24.07.2003г. за ПИ- № 000641 
Прилага се ситуация с мястата на Шахтовия кладенец :  
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За по голяма яснота е следващата карта на обекта и на имотите с 
Шахтовия кладенец.  
 

 

 

Настоящото инвестиционно предложение се изготвя във връзка с изграждане 
на” Шахтов кладенец” вдвора на ЕТ Агро-М-Драгомир Дончев, имот №000662 в село 
Водица с ЕКАТТЕ 11716, община Попово, област Търговищeза производствени 
нужди.  

Село Водица е  село в Северна България. Намира се в община Попово, област 
Търговище. 

Местото на проектирания шахтовия кладенец е определено в югозападната 
част на имота и е локализирано с кота на терена, географски и геодезични 
координати, които съответно са: 

- E 26˚03'15.81   N 43˚20'45.81  кота терен 212.5m 
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/ 09.08.2002г.) и не попада в такива 
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Най близката защитена територия до Обекта прадмeт на инвестиционното 
намерение е в посока на юг  на Защитена  зона-  "Голяма река" с код BG0000432. Тя е 
от  тип   Защитена зона по директивата за местообитанията , която се допира до 
зощитена зона по Директивата за птиците. Най близкото отстояние на шахтовия 
кладенец от най- Близката точка до него , по права линия е 10450м - 10500м.  

Друга близка защитена  зона до обекта е "Островче" с код BG0000173.  Тя е 
от  тип   Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. Най близкото отстояние на шахтовия 
кладенец от най- Близката точка до него , по права линия е 22660м - 22600м.  

Вследствие на голямото отстояние няма да има никакво въздействие на 
реализирането не инвестиционното намерени , върхи Защитените зони и 
Националната екологична мрежа.  

 

 
 
 

 
Въздействие върху целите и предмета на тази зона не се очаква. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика загуба на 
местообитания и нарушаване на видовия състав на популациите висши растения и 
животни. 

По време на строителството и експлоатацията на обекта тези показатели 
няма да се нарушат.  

Няма да има въздействие на инвестиционното предложение, както по време 
на строителството, така и при експлоатацията, върху целостта на защитените 
зони. 

по отношение на геоложката структура на района е поставена следващата 
карта :  
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В близост и на територията на инвестиционното предложение няма 

паметници на културата, които могат да бъдат засегнати при реализацията му. 
От дейността на обекта не се очаква трансгранично въздействие. 
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Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
 
 
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето 

на инвестиционното предложение. 

Съгласно Нотариален акт за продажба №116 от 17.07.2003г., том 5, рег.№ 
2935, дело 995,вписан в служба по вписвания гр. Попово, поземления имот е 
собственост на възложителя. Съгласно същият натариален акт имот № 000642 е с 
обща площ 10.671дка. 

За имот №000642, има издадена скица №К01521/05.07.2017 год.от 
Общинскаслужба по земеделие гр.Попово. Съгласно скицата имотът е с обща площ 
от 10.671 дка, начин на трайно ползване: производствен терен, при граници и 
съседи: имот №000682, имот №000669, имот №000680, имот№000657, 
имот№367036, имот №000641, имот №000661, имот №000662. 

Предназначението на имота в който се разполага ИП е трайно - 
Урбанизирана територия . Начина на трайно ползване е За друг вид производстве 
, складов обект. Съгласно представена скица  Скица № К01521/05.07.2017г. 
имотите граничещи с ПИ ПИ- № 000642 на Общинска служба по земеделие за ИН са 
:  

 ПИ- № 000661 е Ведомствен път на държавата  
ПИ- № 00066 е Ведомствен път на  ЕТ "Агро-м- Драгомир Дончев" 
 ПИ- № 000682 е Производствен терен на Тодор Георгиев Иванов 
 ПИ- № 000669 е Производствен терен на Тодор Георгиев Иванов 
ПИ- № 000680 е Производствен терен на  ЕТ "Агро-м- Драгомир Дончев" 
ПИ- № 000657 е Стопански двор  на Държавен поземлен фонд- МЗХ 
ПИ- № 637036 е Производствен терен на ЕТ ИвановКъмпани- Иван Иванов" и 

др. 
ПИ- № 000641 е Производствен терен на ЕТ "Агро-м- Драгомир Дончев" 
 
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. 

Настоящото инвестиционно предложение се изготвя във връзка с изграждане 
на Шахтов кладенец /ШК 1/ в двора на ЕТ Агро-М-Драгомир Дончев, имот №000662 
в село Водица с ЕКАТТЕ 11716, община Попово, област Търговище за       
производствени нужди.  

На територията на имота предмет на  ИП няма разположени други източници 
на подземни води - водоизточници и не се засягат техни саниторно- охранителни 
зони - СОЗ за питено водоснабдяване или за други нужди на водоснабдяване.  В 
района на ИП няма определени санитарно – охранителни зони (СОЗ) по реда на 
Наредба 3 /16.10.2000 г.за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди. Няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване 
без определени СОЗ. 

   Площадката на инвестиционното предложение НЕ попада и НЕ се засягат: 
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- в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 
2000. 

-в границите на санитарно – охранителни зони около водоизточници и 
съоръжения за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточници на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и 
др.; 

-в границите на територии, обявени за опазване на стопански значими водни 
биологични видове; 

-в границите на територии, чувствителни към хранителни съставки, 
включително територии обявени за уязвими зони съгласно Директива 91/676/ЕЕС за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници и 
територии, обявени за чувствителни зони съгласно Директива 91/271/ЕЕС за 
пречистването на градските отпадъчни води. 

Експлоатацията на Инвестиционното предложение не предвижда замърсяване 
на околната среда над допустимите норми и не представлява опасност за нея. 

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма 
площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на 
флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, 
миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението. 

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма 
ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от 
предложението. 

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма 
пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат 
засегнати от предложението. 

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма 
местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат 
засегнати от предложението.  

Южно от територията на ИН е разположено повърхностно водно тяло  р. 
Баниски Лом или р. Каяджик , поречие Русенски Лом, която протича от запад на 
изток. Разтоянието по права линия от най близко разположената част на реката  
до Шахтовия кладенец е 687м . В посока на юг от Шахтовия кладенец е разположен 
воден обект яз. Водица. Средата на язовирната стена отстои по права линия от 
Шахтовия кладенец на разтояние - 828м . Тези големи разтояния не позволяват да се 
окаже никакво вредно въздействие от реализацията и експлоатацията на 
ивестиционното намерение, върху описаните близки водни обекти.  

 Съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ) всички води и водни обекти се 
опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на 
необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, 
съхраняване на екосистемите, запазване    на ландшафта и предотвратяване на 
стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на 
водите. По смисъла на ЗВ "зона за защита на водите" е територията на 
водосбора на повърхностно водно тяло или земната повърхност  над подземно водно 
тяло. В случая инвестиционното намерени не попада във водосбора на р. Поповски 
Ло и не може да се окаже влияние.   

Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като 
водните тела в тези зони са чувствителни към влиянието на хранителни съставки- 
биогенни елементи (основно азот и фосфор) във водата. 

Понятието "чувствителни зони" е термин, характеризиращ водоприемника, 
който се намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация - 
обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор. 
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Определянето на чувствителни зони е регламентирано в изискванията на 
Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. 
Министърът на ОСВ със Заповед определя списък на чувствителните зони в 
съответствие с критериите, посочени в Приложение 4 към чл. 12, ал. 1 от същата 
наредба. 

За предотвратяване на допълнителна еутрофикация и подобряване на 
състоянието на водоприемник, който е обявен за чувствителна зона, отпадъчните 
води от всички агломерации с над 10 000 еквивалентни жители, които се заустватв 
него следва да бъдат предмет на допълнително пречистване с цел отстраняване на 
биогенните елементи азот и фосфор до определените в разрешителното за 
заустване индивидуални емисионни ограничения. По този начин водоприемникът се 
предпазва от допълнителна еутрофикация и се цели подобряване в неговото 
състояние, в съответствие с Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за 
допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани 
във водни обекти. В Република България чувствителните зони са определени със 
Заповед № РД- 

970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, като за Дунавски 
район за басейново управление са както следва: 

- р. Дунав , от западната граница до източната  граница  при гр. Силистра; 
- всички водни обекти които зеустват и се вливат във водосбора на р. Дунав. 

 

 
ЧУВСТВИТЕЛНА ЗОНА БДДР 

Териториите, определени за защита на повърхностните и подземните водни 
тела от замърсяване на водите, причинено или предизвикано от нитрати от 
земеделски източници, се определят като нитратно уязвими зони. Уязвимите зони 
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се определят в съответствие с изискванията на Директива 91/676/ЕЕС относно 
защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 

Съгласно Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници (ДВ, бр.87/ 2000 г.), със Заповед №РД-146/25.02.2015 г. на 
Министъра на околната среда и водите, са определени: 

- водите, които са замърсени, и водите, които са застрашени от замърсяване 
(съдържание на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 милиграма на литър), 
отчитайки физико-химичните и природните характеристики на водите и почвите; 

- уязвими зони - тези райони в страната, в които чрез просмукване или 
оттичане, водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от 
земеделски източници и които допринасят за замърсяването. 

Определянето на водите, които са замърсени или са застрашени от 
замърсяване с нитрати се извършва въз основа на наличните данни в басейновите 
дирекции, както и от информация, предоставена от МЗХ. 

Със Заповед № РД-635/13.08.2013г. на Министъра на ОСВ е утвърдена 
програма за мониторинг на нитратите в подземните и повърхностните води, 
попадащи в територии определени като нитратно уязвимите зони. 

Площадката на инвестиционното предложение попада в рамките на уязвима 
зона 

 

 
 УЯЗВИМИ ЗОНИ - БДДР  
 
Въпреки това , че обекта на ИН попада в уязвима зона и в чувствителна зона 

той няма да повлияе отрицателно и доавъздейства върху зоните. Това е поради 
дейността , коуто се предвижда- водовземане от подземни води в малки 
количества от кватернерни води.  
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11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например 
добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 
жилищно строителство). 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов Шахтов 
кладенец и водовземане  от него за водоснабдяване за земеделски- производствени и 
други цели.  

Реализирането и експлоатацията на ИП не е свързано с добив на строителни 
материали, добив и пренасяне на енергия, жилищно строителство. Не се 
предвиждат други дийности.   

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 
предложение. 

Строежът подлежи на съгласувателен и разрешителен режим, съгласно 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за водите (ЗВ).  За да се 
извърши проучване и след това реализира и извършва водовземане от подземни води с 
цел  водоползване е необходимо да бъде издадено Разрешително от БДДР Плевен. 
Във връзка с него е необходимо да има решение за Преценка необходимостта от 
ОВОС за инвестиционното предложение съгласно Приложение 2 към ЗООС. 

 

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: 

 
Село Водица в землището на което попада мястото на Инвестиционното 

намерение,  е  разположено  в Северна България. Намира се в община Попово, 
област Търговище. 

Мястото на проектирания шахтов кладенец /ШК 1/е определено в имота 
на ЕТ” Агро-М-Драгомир Дончев”  и е локализирано с кота на терена, 
географски и геодезични координати, които съответно са: 

- E 26˚03'15.81   N 43˚20'45.81  кота терен 212.5m 
 

1. Съществуващо и одобрено земеползване; 
 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на шахтов кладенец 

/ШК 1/ за водоснабдяване в имот - ПИ с идентификатор № 11716.637.95, с номер по 
предходен план № 000642, в землището на село Водица с ЕКАТТЕ 11716, месност 
Ченгенееви, община Попово, област Търговище, на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”. 
Водата от шахтов кладенец в имота на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”, се 
предвижда да се използва за собствени земеделски- производствени и други нужди. 

Съгласно инвестиционното намерение се предвижда големината и размера на 
Шахтовия кладенец да бъде с дълбочина около 20 м и диаметър - Ф-1000 мм - 
1500мм.  Предвижда Шахтовият кладенец ще се изгради в собствен имот като 
размера на площадката да бъде  с площ от около 5-6 кв.м. Надустието му ще бъде 
затворено с метален капак. Необходимото водно количество се предвижда да бъде 
Q=0.0579l/s или      5.0 m3/d за 165 дни или необходимо водно количество в годишен 
разчет Q=0.031l/s. Експлотационният дебит ще бъде около Q=0.63л./сек. 

Засегната площ 
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Площа - размера на общия имот в който се разполага предмета на 
инвестиционното намерение- Шахтов кладенец е с обща  площ 14214м. кв. той е 
обединен от имоти с площ  1. -с размер 10671 м. кв. за ПИ  11716.637.41, който е от 
предходен план с № 000642 и площ и 2.- с размер 3544м. кв. за ПИ № 11716.637.42, 
който е от предходен план с № 000641, в землището на с. Водица ЕКАТТЕ 11716,  
общ. Попово. Площадката около кладенеца ще бъде  с площ от около 5-6 кв.м.  

Съгласно издадените скици за имота на инватиционното намерение, трайното 
предназначение на територията е - Урбанизирана територия.  Начина на 
трайно ползване на земятае за производствен, складов обект. Имота в който се 
раполага инвестиционното намерение е част от  Стопански двор на бившо ТКЗС.    

Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват 
урегулирани поземлени имоти, в които не се срещат защитени видове. 

 
 
2. Мочурища, крайречни области, речни устия; 
 
Южно от имота предмет на ИП се намира язовир Водица - /повърхностно 

водно тяло BG1RL200R003/ с добро химическо състояние. Язовирът се пресича от р.. 
Баниски Лом или р. Каяджик , поречие Русенски Лом,   В посока на юг от Шахтовия 
кладенец е разположен воден обект яз. Водица. Средата на язовирната стена 
отстои по права линия от Шахтовия кладенец на разтояние - 828м . Тези големи 
разтояния не позволяват да се окаже никакво вредно въздействие от реализацията 
и експлоатацията на ивестиционното намерение, върху описаните близки водни 
обекти.  

   Повърхностното  водно тяло BG1RL200R003 е р. Баниски Лом до яз. Баниска , 
вкл. притоци р. Дюлгердере и р. Каяджик след яз Бойка. Площта на водосборния 
басейн на р. Баниски  Лом е 331 km2. Водното тяло се води Баниски Лом с код 
 RLRWB003. Типа на водното тяло е R8.  

Южно от територията на ИН е разположено повърхностно водно тяло 
BG1RL200R003 р. Баниски Лом или р. Каяджик , поречие Русенски Лом, която 
протича от  изток на запад и след това завива на север . Разтоянието по права 
линия от най близко разположената част на реката  до Шахтовия кладенец е 687м . 
Село Водица е разположено северно от р. Каяджик- Баниски Лом, който от своя 
представлява един от двата основни притока на р. Русенски Лом /повърхностно 
водно тяло BG1RL120R013/. 

Река Русенски Лом и р. Баниски Лом  попадат в защитените зони – 
„Ломовете“ (BG 0000608 - по Директива за местообитанията)  и „Ломовете“ (BG 
0002025 - по Директива за птиците). 

Общото подземно водно тяло  е „Карстови води в Малм – Валанжския басейн“ 
с код BGIG0000J3K051. Неговото състояние по данни на БДДР е като 
количествено състояние - добро и като химическо състояние лошо.   Теренът, 
предвиден за Шахтов кладенец, предмет на ИП попада в зоната на подземното 
водно тяло „Карстови води в Малм – Валанжския басейн“ с код 
BGIDGW0000J3K051  с  малко по добро от общото тяло химическо състояние. 

Имотът, обект на ИП не попада в зони за защита на питейните води от 
повърхностни водни тела, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ). 
Също така не попада и в ЗЗ, съгласно чл. 119а, ал.1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. 

Поради факта, че площта, предвидена за реализация на инвестиционното 
намерение е сравнително неголяма – 10671 м. кв кв. м. ИП няма да окаже негативно 
въздействие върху Защитените зони, в които попада, както и на близко 
разположените Защитени зони, поради отстоянието, на което се намира от тях.  
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3. Крайбрежни зони и морска околна среда; 
 
В близост до имота предмет на ИП няма крайбрежни зони и морска околна 

среда и поради тази причина ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху 
нестабилните екологични характеристики на тези географски зони. 

 
4. Планински и горски райони; 
 

Районът, в който е разположена площадката на обекта е селски район. В 
околните терени не се наблюдават силно изразени негативни образувания, както и 
възвишения. Терена е изразен равнинен, като по поречието на р Баниски Лом е 
оформена като низина.  Изявени въвишения , плата и пранински вериги в района 
няма.  

Най – близко разположените защитени зони са - "Голяма река" (BG 0000432),   
„Островче“ (BG 0000173),  „Ломовете“ (BG 0000608) и „Ломовете“ (BG 0002025). 

Имотът, в който ще бъде изграден обектът представлява Урбанизирана 
територия за производствен терен и складове . 

Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху 
защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта 
на емисиите вследствие от разстоянието до планинските и горски райони. 

 
5. Защитени със закон територии; 

 

Поземленият имот, в който ще бъде реализирано инвестиционното намерение, се 
намира вюжите покрайнини на с. Водица, общ. Попово, обл. Търговище. Населеното 
място и землището му не  попадат в защитени зони.  

Най-близко разположените защитени зони за местообитанията са:  

Най близката защитена територия до Обекта прадмeт на инвестиционното 
намерение е в посока на юг  на Защитена  зона-  "Голяма река" с код BG0000432. Тя е 
от  тип   Защитена зона по директивата за местообитанията, която се допира до 
зощитена зона по Директивата за птиците. Най близкото отстояние на шахтовия 
кладенец от най- Близката точка до него , по права линия е 10450м - 10500м.  

 



`44  

 
 

Друга близка защитена  зона до обекта е "Островче" с код BG0000173.  Тя е от  
тип   Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. Най близкото отстояние на шахтовия 
кладенец от най- Близката точка до него , по права линия е 22660м - 22600м.  
BG 0000173 „Островче” –Защитена зона е включена в списъка от ЗЗ, /приет с 
Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.85/23.10.2007 г./ 

 

 Друга защитена зона намираща се северно от имота на инвестиционното 
намерение е BG 0000608 „Ломовете” – Защитена зона по Директива за 
местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците 
/приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 
21/09.03.2007 г./ с увеличена площ със Заповед № РД-562 от 5.09.2008 г. на 
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.). 
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BG 0002025 „Ломовете” - Защитена зона по Директива за птиците, която 
припокрива защитена зона по Директива за местообитанията /приет с Решение № 
122/02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г./ 

 

Цели на опазване на всички, защитени със закон територии: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  
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 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 
видове и условия на средата.  

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

В района на площадката предмет на ИП не е констатирано наличието на 
чувствителни и уязвими зони, както и наличиетона защитени растителни и 
животински видове. 

Вследствие на голямото отстояние няма да има никакво въздействие на 
реализирането не инвестиционното намерени , върхи Защитените зони и 
Националната екологична мрежа.  

 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 
 

Имотът се намира в поземлен имот № 000642 от землището на с. Водица, 
общ. Попово, обл. Търговище, с  трайно предназначение  –Урбанизирана територия 
и с  НТП За друг вид Производствен и складов обект. За обекта  няма данни да 
попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и не 
попада в такава.  /ДВ, бр.133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002 г./ нито в защитена 
зона по Закона за биоразнообразие - ЗБР /ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 
88/2005 г./. 

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се 
намира в южната част на покрайнините на с. Водица, общ. Попово,  в местността 
„ЧЕНГЕНЕЕВИ“.  

Няма данни за наличието на условия за местообитания на животни и птици.  
В близост до него не са регистрирани чувствителни територии, уязвими зони и 

др. Няма информация за обекти от Национална Екологична Мрежа (НЕМ). 
 
 
7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа 

стойност; 
Съгласно точка 25 на § 1 на допълнителните разпоредби на Закона за 

биологичното разнообразие "ландшафт" е територия, специфичният облик и 
елементите на която са възникнали като резултат на действия и взаимодействия 
между природни и/или човешки фактори. Ландшафта е компонента на околната 
среда, който възниква в резултат от взаимодействието на редица природни и, на по-
късен етап от развитието на Земята, културни фактори. Тези фактори се развиват 
в зависимост от географските характеристики и продължават динамично да 
формират ландшафта така че в този смисъл ландшафтът се разглежда и като 
състояние на околната среда. Значението на понятието “ландшафт” нараства през 
годините. Чрез своето поведение и дейност човека, не само променя ландшафта - 
пространството, в което живее, но следва да полага и грижи за неговото устойчиво 
развитие.  

Ландшафтът е с огромна значимост за съвременното общество. Това понятие е 
свързано с отговорността ни към бъдещите поколения. Следователно той следва да 
се опазва, поддържа, развива и, доколкото е необходимо и възможно, да се 
възстановява така, че трайно да осигурява : 
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 разнообразие, идентичност и естетика в природната среда; 
 функциониране и продуктивност на екосистемите; 
 възможност за регенериране и устойчиво използване на природните 

ресурси; 
 подобряване условията на живот на населението. 
Районът на инвестиционното намерение се характеризира с еднообразен 

ландшафт. В него са установени ландшафти от клас равнинни и равнинно-низинни 
ландшафти, според типологичната класификационна система на ландшафтите в 
България (П. Петров, 1997г.), построена въз основа на геоморфоложки, 
мезоклиматични и фитогеографски признаци. 

Според Хартата за устойчиво развитие на българските ландшафти, в 
разглеждания район са установени в известна степен редуцирани или по-слабо 
развити следните категории ландшафти: 

 Естествено съхранените ландшафти в чист вид почти не 
съществуват. Антропогенизацията засяга в една или друга степен всички 
ландшафти. 

 Горските ландшафти не се наблюдават. 
 Пасищните и ливадните ландшафти не се наблюдават. 
 Земеделските ландшафти са преобладаващи в по ниските части на терена. 

Това са различни по размер обработваеми земи (ниви). 
 Водни ландшафти заемат участъци около преминаващата на отстояние 

река. 
 Селищните ландшафти обхващат населените места – с. Водица. 

 Комуникационните ландшафти са представени най-вече от пътищата на 
републиканската пътна мрежа и от полски пътища за обслужване на земеделските 
площи. 

 Промишлени ландшафти са основната преобладаваща категория – не се 
наблюдават 

 Рекреационни ландшафти не са развити. 
 Антропогенни ландшафти. Естествените ландшафти в района, формирани 

под влиянието на природни фактори, са променени най-вече под действието на 
антропогенни фактори. Човешката намеса се изразява в изграждане на населените 
места, построяване на пътищата от Републиканската пътна мрежа и тези за 
достъп до нивите, ж. п. линии, язовири, обработването на земите и засаждане на 
земеделски култури и др. Естествените ландшафтите в района са 
антропогенизирани и трансформирани в земеделски, селищни инфраструктурни и др. 

Реализирането на инвестиционното предложение от ПИ № 000642  с НТП: „ЗА 
ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН И СКЛАДОВ ОБЕКТ“ с обща  площ на на имота 
14214м. кв. и площ на площадката на Шахтовия кладенец 5-6 м. 2 в местност 
„ЧЕНГЕНЕЕВИ“, в землището на с. Водица, общ. Попово, обл. Търговище. След 
реализацията на инвестиционното намерение се установява, че то  няма да  доведе 
до промени в  месния и микро ландшафт. 

Имотът, в който се предвижда, да се реализира инвестиционното 
предложение се намира в бивш стопански двор на Земеделска коопреция на с. 
Водица. Всички имоти и терени около обекта са основно със същото 
предназначение. и начин на трайно ползване. В момента типа на ландшафта в 
района на инвестиционното намерение е Антропогенизиран за производствени и 
складови стопански нужди.  Въздействието върху ландшафта, следствие 
изграждането и експлоатацията на Шахтовия кладенец е свързано с подземните 
води и няма да има нарушения на терена на имота /утъпкване/. Локално само на 
малката площадка при Шахтовия кладенец ще има промяна на почвеното покритие 
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и терена с площ от 5-6 м. кв. ще се покрие с бетонова настилка. Предвижда се около 
Шахтовия кладенец да се засадят около 5 бр- 10 бр. дървета декоративни и овощни. 
Това ще обогати съществуващият ландшафт и ще създаде по привлекателен 
рарактер и микроклимат. В резултат от реализацията на инвестиционното 
предложение не се очаква влошаване на качествата на ландшафта. 

В близост до имота предмет на ИП няма данни за наличието на обекти с 
историческа, културна или археологическа стойност. Не се предвижда засягане на 
паметници на историята, на археологията и на куртурата.  

 
8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статус или 

подлежащи на здравна защита. 

Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на 
санитарно охранителни зони на питейни или други водоизточници на подземни или 
повърхностни води. В района  на ИН няма разположени обекти със специфичен 
санитарен статус или подлежащи на здравна защита. Най - близките  санитарно – 
охранителни  зони  са около общинските водовземни съоръжения на питейно-битово 
водоснабдяване. Същите остават на значително отстояние от имота и той не 
попада в обхвата на зони I, II и III на СОЗ. 

VI. 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. 

 
Въздействие върху населението и човешкото здраве. 

Въздействието  върху  хората  и  тяхното  здраве  може  да  възникне  по  
време на изграждането   и експлоатацията за даден произволен обект.  

Населението на с. Водица в което ще се  разположи инвестиционното 
намерение е част от община Попово. В този район то е основно с тенденция на 
застаряващо и повишаване на средната възраст. Това предполага по голяма 
заболеваемост сред хората. Високата средна възраст се дължи както на 
отрицателните стойности на естествения прираст, така и на миграцията, най-
често на хора в активна, трудоспособна възраст към други икономически по-силно 
развити региони или страни. Основните причини за това са понижения жизнен 
статус на населението през последните 20 години, както и въздействието на 
икономическата и финансова криза. Важна причина за това е и  намалената 
раждаемост и отрицателния прираст. Това е видно от статистическите данни 
които са публикувани на стрницата на Община Попово.  Заболеваемостта на 
населението е също важен фактор за риска от различни допълнителни въздействия 
от нови инвестиционно намерения и промени.   

Обикновенно здравния риск за населението възниква при негативно въздействие 
върху един или няколко компонента на околната среда в резултат от предложената 
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дейност. Поради тази причина са разгледани предполагаемите влияния на 
дейността върху всеки един от тези фактори, както и конкретното възникване на 
здравен риск ако такъв съществува. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец. 
Сама по себе си предвидената дейност не предполага отрицателно въздействие 
върху здравето на населението в близките населени места. При извършване на 
изграждане и ползване на   водовземното съоръжение не се предвиждат постоянни 
работни места. Предвидената дейност не предполага фактори водещи до 
отрицателни въздействия върху населението. 

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че 
реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно 
въздействие върху здравето на хората. 

По  време  на изграждането на инвестиционното намерение  има  известна 
минимална опасност  от  възникване  на  физически  травми.  от работа с 
инструменти и при неспазване на безопасните условия на трут от работещия 
персонал. Във връзка с това съгласно проекта и част ПБЗН към него ще се извършва   
задължителен  инструктаж  на  работници  и  осигуряване  на  необходимите  
средства  за  индивидуални средства за защита.  

Политиката при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква 
добра организация и използване на най-съвременни методи в строително-
монтажния процес, които трябва да гарантират недопускане на отрицателно 
въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и 
територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на 
СМР. 

Всички дейности ще са съобразени с План за безопасност и здраве. 
По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба 

№ РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от 
Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. 
и до. При  експлоатация  на  такъв  вид  обект  ще  се  направи  задължителен  
инструктаж  на  работещия  персонал  в  обект, който  да  се  извършва  
периодично. Ще  се  изготвят  и  инструкции  за  отделните  работни  места, ще  се  
осигурят  индивидуални  предпазни  облекла. Поради тази причина подробно са 
разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от тези 
фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува. 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно 
въздействие върху здравето на населението на община Попово. 

При извършване на дейността не е необходимо разработване и изпълнение на 
план за собствен мониторинг на компонентите на околната среда, тъй като при 
експлоатацията на обекта не се очаква да се формират никакви емисии. На всички 
служители, ангажирани в изграждащия процес, ще бъдат осигурени работни 
облекла и лични предпазни средства. 

При извършване на дейностите ще се спазват всички допълнителни изисквания 
на нормативната уредба на Р. България, както и специфични условия на 
компетентните органи, предписани от контролнитеоргани. 

При прилагане на екологосъобразни методи няма да има значителни 
въздействия върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху 
здравето на хората. 
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По време на изграждането на обекта, здравният риск на работещите се 
формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах, 
заваръчни аерозоли). Определените въздействия са ограничени в периода на 
строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. 
Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба 
№2/2004год. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни 
условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. 

 Инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие 
върху населението. Възможните емисии на шум и организирани емисии азотни, 
въглеродни и серни оксиди не влияят върху населеното място поради ниската си 
концентрация и значимост. 

 
Въздействие върху материалните активи. 

Изграждане на Шахтовия кладенец няма да доведе до промени или 
нарушаване на материалните активи на имота в който е разположена 
прощадката и върху околните имоти. не се предвижда събаряне и разрушаване на 
съществуващи и изградени сгради и инфраструктура.   

Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже положително 
въздействие върху материалните активи на дружеството. Въздействието е 
непряко, положително със средна степен. 

 

Въздействие върху културното наследство. 
На площадката на инвестиционното предложение и в непосредствена 

близост не са разположени обекти от недвижимо културно наследство. 
Изграждането на тръбен кладенец няма да доведе до въздействие върху 
културното наследство. 

Поради горната причина няма да има вредно въздействие върху културното и 
историческо наследство. 

 

Въздействие върху атмосферния въздух. 
 

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния 
въздух, тъй като в обекта няма да се извършва производствена дейност, поради 
което не се очаква и отделянето на вредни емисии. 

Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния 
въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или 
вредни вещества във въздуха над ПДН. 

При изграждане на Шахтовия кладенец въздействието върху атмосферния 
въздух ще бъде нулево – не се предполага експлоатация на точкови източници на 
емисии и/или източници на неорганизирани емисии на площадката. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделянето на 
наднормени емисии на вредни вещества /замърсяване/ в атмосферния въздух и води.  

Предвид това се счита, че възможният дискомфорт по отношение на хората и 
околната среда в резултат на инвестиционното предложение е с отрицателно 
въздействие. 

Не се очаква замърсяване на околната среда. По време на експлоатацията 
също не се очаква и замърсяване на атмосферния въздух. Смята се, че предвидената 
дейност, заложена в инвестиционното намерение няма да окаже негативно 
въздействие върху биоразнообразието в посочения район. 
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По време на строителство и експлоатация на обекта може да се очакват 
минимални и незначителни  замърсявания, които  могат да се получат при : 

 Замърсяване  с  разпилени    земни маси и при високи летни температури. 
 Неспазване на предвидените мерки за недопускане на замърсяване на околната 

среда. 

Не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт на околната 
среда. Не се очаква наднормено замърсяване на околната среда. Инвестиционното 
предложение не предвижда експлоатиране на точкови източници на емисии в 
атмосферния въздух.  

По време на изграждането и по специално при извършване на изкопните 
сондажни работи , временно ще се извади почва и земни маси на терена до 
площадкете не обекта. При по дълго задържане и изсъхване на извадената земна 
маса и при високи летни температури, може да се очаква при силни ветрове да се 
отделят прахови частици от временно  натрупаните земни маси. Това може да се 
случи много рядко и при необичайни ситуации - при раздробяване на малки частици , 
на изкопаната и татрупана земна маса. За да не се допусне това , се предвижда да 
се извърши оросяване на изкопаните и временно натрупани земни маси добити от 
изкопа на Шахтовия кладенец. Другата мярка която ще възпрепятства отделяне на 
на неорганизирани прахови емисии от изкопа е покриване с фолио на изкопаните 
земни маси до тяхното ползване за рекултивация и за обратни насипи.      

Като цяло преработващата дейност не предполага наднормено ниво на шум. 
Съгласно прогнозни данни нивата на емитиран шум са под 75 dB(A). 

 
Въздействие върху водите. 

Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху 
повърхностните и подземни води. Няма да се изграждат хидротехнически 
съоръжения и няма да се извършват корекции на реки. 

Предвижда се добив на подземни води от тръбен кладенец за производствени 
нужди. 

Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху 
повърхностните и подземни води. 
 

 Повърхностни води 
Не се предвижда ползване на повърхностен воден обект. Инвестиционното 

предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води. 

Анализирането на посочените фактори води до заключение за липса на 

въздействие на инвестиционното предложение върху повърхностни водни тела и 

възможния риск от наводнения. 

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на 

повърхностните води. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване 

на 

При изграждането на ИН ще се формират битово - фекални отпадъчни води 
от работещия персонал при строителството. Те ще бъдат минимолни от 2-3 
работещи на обекта , за периода за изграждане до около 30 дни. В имота на обекта 
има изградена съществуваща бетонова , водоплътна Септична яма, която ще се 
позва за приемане на формираните битово- фекални отпадъчни води от персонала 
работеш на обекта при изграждането му. Поради тези причини не е необходимо от 
доставка  и позване на Химическа тоалетна  или от изграждане на нова водоплътна 
Септична яма.  Общото количество за строителството се очаква да бъде 
около1500л или 1,500м. куб.      

При изпълнението на сондажните работи и  Шахновия кладенец ще се 
формират промивни води от  промиване на сондажа с чиста вода и ерлифтно 



`52  

продухване до пълно избистряне на водата. Възможно е тези помивни води да бъдат 
замърсени с песъчинки и неразтворени вещества разтворени  от почвата. 
Количеството на тези промивни води ще бъде минимално - около 10м. куб. 
Предвижда се те да се изчерпат и изсипят в  автоцистерна. С нея промивните води 
от сондажа ще се транспортират до най близката ГПСПОВ на гр. Попово. Там те 
ще се приемат  пречистят , преди да се изпуснат в р. Черни Лом. За приемането и 
пречистването им ще се сключе договор с Водоснабдяване и Канализация - 
Търговище , ООД гр. Търговище, които са оператори на ГПСОВ Попово. 
Документите от транспортирането от лицензирана фирма,  предаването и 
приемането на промивните води  ще се съхраняватна обекта от Възложителя.   

При при експлоатацията на обекта  ще се фомират само битово- фекални 
отпадъчни води от 1 бр. персонал , периодично - 165 дни в годината. Тези отпадъчни 
води ще се приемат от съществуващата площадкова канализация и ще се  заустват 
в съществуващата бетовоа водоплътна Септична яма. Тя се намилра и е 
разположена на територията на имота на Възложителя където е разположен 
Шахтовя кладенец. Не е необходимо да се изгражда нова Септична яма с черпател. 
Формираните отпадъчни води от съществуващата Септична  яма периодично, 
преди  запълването й се изчерпват от специализирана автоцистерна на лицензирана 
фирма. След изчерпването отпадъчните води ще се изпускат и приемат от ГПСОВ 
Попово, най - близка до обекта, както това се извършва и сега.  Общото водно 
количество се очаква годишно да бъде за обслужването на  Шахтовия кладенец 
максимум до около 3,000 - 4,00 м. куб./ год.  Съществуващата септична яма е с общ 
обем около 12м. куб.-15м. куб., което е достатъчно за приемане на отпадъчните 
води от площадката и да престояват минимум 3-4 месеца и периодично да се 
изчерпват.    

Дъждовните води които ще се формират от площадката около Шахтовия 
кладенец- 5 м. кв. ще са условно чисти и е се заустват в околните зелени площи. 

Поради това че при експлоатацията на обекта няма да се извършва 
производствена дейност и водата от кладенеца няма да се ползва за производствени 
пдейности и, няма да се формират производствени отпадъчни води.  

При стопанската земеделска  дейност на площадката на имота много рядко 1 
път годишно е ваъзможно водата от Шахтовия кладенец да се ползва за измиване 
на земеделска техника и съоръжения и автомобили еднократно при приключване на 
полските работи и сескостопанскта кампания през годината. Тези отпадъчни води , 
които ще се формират от измиване , ще се пречистват през локално 
Пречиствателно съоръжение. Предвижда се да се изгради Кало- маслоуловител с 
утаителна камера и място за сепариране на нефтопродукти, колкото и минимални 
да са  те.  Кало- маслоуловителя ще се изгради от бетон и ще бъде водоплътен, 
така, че отпадъчните води да не се филтрират в почвата и да замърсяват 
подпочвените води.  След пречистване отпадъчните води ще се събират в 
събирателна шахта , която периодично ще се наблюдава и при запълване ще се 
изчерпва от лицензирана фирма. Изчерпената отпадъчна и пречистена вода ще се 
предава на най близка ГПСОВ Попово, съгласно Договор с В и К оператор- В и К - 
Търговище ООД.      

 

 Подземни води 
Предвидените дейности попадат в обхвата на подземни водни тела: 
 „Карстови води в малм-валанж“ с код BG1G000J3K1051. Което е 

определено в добро количествена и в лошо химично състояние и добро количествено 
състояние, с поставена цел за подобряване на състоянието. 

Инвестиционното предложение попада в Зони за защита на водите, съгласно 



`53  

чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите - Подземното водно тяло е определено с код 
BG1DGW0000J3K051. съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите В Зона за 
защита на предназначени за питейно- битово вдоснабдяване състоянието на зоната 
за защита на подземните води е че са налични и са в лошо състояние 

Относно Зони , в които водите са чувствителни към биогенни елементи 
състоянието е - налична  Чувствителна зона . За Уязвима зона състоянието на 
зоната за защитеа е не.  Няма налични зони за отдих, за водни спортове и/ или за 
къпане. 

 По отношение на Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други 
водни организми е че обекта не попада в такава Зона. Площадката също не попада в 
Зонин- Защитени територии  и зони обявени за опазване на водозависими 
местообитания и биологични видове.     

Инвестиционното предложение предполага отрицателно количествено 
въздействие върху подземно водно тяло „Карстови води в малм-иалаиж“ с код 
BG2G000J3K1041. Въздействието ще е пряко, обратимо, с ниска степен. 
Кумулативен ефект е наличен при отчитане на останалите разрешени водовземания 
от същото подземно водно тяло. 

По време на монтажните дейности и експлоатацията на обекта не се очакват 
отклонения в качеството на подземните води. Като доказателство за това са 
предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда и по 
конкретно  Мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната ср. 

Мерки  
За отпадъчните води 
За недопускане на замърсяване с отпадъчни води се предвижда да се извършва 

периодичен мониторинг на състоянието на Септичната яма за битово- фекални 
отпадъчни води и нивото на събирателната и черпателна шахта. Ще се извършва 
мониторинг за състоянието на Предвидения Кало- маслоуловите за отпадъчни води 
от имиване , ако има такива. Предвижда се   той периодично да се почиства от 
утайки и от нефтопродукти, които да се предават на специализирана ферма с 
разрешителен документ за изчерпване и транспортиране до ГПСОВ Попово.  

Резултатите от извършвания мониторинг за състоянието на ЛПС ще се 
описва периодично в специализиран Дневник на площадката на обекта.  

За подземните води и водоизточника    
Предвидените основни мерки за опазване на подземните води в ПУРБ и за 

инвестиционното намерение са  
- Опазване на количественото състояние на подземните води - да не се 

надвишават разполагаемите ресурси на подземните води във водното тяло и при 
понижение на водното ниво да не се надвишава пониженото водно ниво.  

Във връзкка с това се предвижда да се монтира измервателно устройство за 
отчитане на ползваните водни количества . С това не трябва да се превишават 
разрешените такива. Като мониторинг ще се извършва замерване на водното ниво 
чрез нивомер и при понижаване трябва да се прекратява ползването на Кладенеца.  

Извършваните замервания ще се записват в специализиран Дневник.  
За да се следи качеството на подземните води , се предвижда 1 път годишно да 

се извършва химически анализи на подземната вода от Кладенеца по показатели 
определени от Басейнова дирекция дунавски район в издаденото Разрешително.  

Данните ще се предоставят на БДДР.      
 
 Въздействие върху почвите. 
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При изграждане на тръбен кладенец не се очакват отклонения в качеството на 
почвите. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на 
въздействието върху околната среда.  

 Мерките за  намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда 
включват:  отделяне на хумусния хоризонт - около до  50 см при изкпите и 
ползването му за рекултивация и оформяне на зелени площи и терена около 
Шахтовия кладенец; недопускане на замърсяване на съществуващият терен и почви 
с отпадъци от строителдството на обекта - строителни отпадъци и земни маси.  
Предвиждат се мерки генерираните отпадъци незабавно да се събират и депонират 
или предават на фирмата изпълнител или на фирми с рзрешителен документ. 
Излишните изкопни земни маси ще се ползват за подравняване на негативни форми 
на площадката на имота и инветиционното намерение.  При наличие на излишщни 
земни маси те ще се демонират на места определени от Община Попово.  

     Почвите могат да бъдат замърсени от: 
- Инфилтрация на замърсени води от промишлеността ибита 
- Отлагане на замърсители от прахоунос и аерозоли от промишлеността 

и транспортното замърсяване 
- Замърсяване с битовиотпадъци. 
При спазване на набелязаните мярки няма да се допусни никакво отрицателно 

въздействие върхи почвите от Итвестиционното намерение.  
 

 

 Въздействие върху земните недра. 
С реализирането на инвестиционното намерение не се нарушават земни недра 

и не се очаква нарушение на почвите. 
Изграждането на обекта ще осигури ландшафт с контролирано ползване на 

територията от малък брой хора. 
Мероприятията, залегнали в инвестиционната инициатива, няма да повлияят 

съществено възможностите за самоочистване и самовъзстановяване на типовите 
и подтипове ландшафти. 

 Очакваното визуално въздействие няма да доведе до изменение в облика на 
средата и няма да окаже влияние върху продуктивността и емкостта на 
ландшафта, а също и на възможностите му за развитие 

Не се очаква въздействие върху земните недра при експлоатация на обекта. 
  
 Въздействие върху ландшафта. 
Не се очаква въздействие върху ландшафта при експлоатация на обекта. 
Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, 

състава и характера на земните недра и ландшафта и не предвижда добив на 
подземни богатства. 

За недопускане въдействие върху ландшафта се предвиждат мерки: Ще се 
извърши оформяне на терена около инвестиционното намерение, ще се извърши 
озеленяване и ще се засадят около 5- 10 броя дървета. Не се предвижда премахване и 
отсичане на  съществуващи дарвета на площадката на ИН. 

 
  Въздействие върху биологично разнообразие. 
Имотът, в които ще се реализира инвестиционното предложение, е 

разположен в урбанизираната зона нас. Водица. В него не се срещат характерните 
защитени видове растения и животни. Околните терени, които не попадат в 
защитената зона представляват земеделски земи, в които не се срещат защитени 
видове. 
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Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху 
защитените видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване 
на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона. 

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по 
време на експлоатацията на плануваните променил. 

Биологично разнообразие 
Видовият състав на животните се определя от характера на 

растителността и разпределението й в биотопа. 
В района на площадката се наблюдава сравнително ниско видово разнообразие 

от птици. 
Растителен свят 
От естествената тревна растителност в района преобладават белизмата, 

троскота, полския ветрогон, полската паламида, пасищния райграс и др. 
Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в 

приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие или приоритетни за опазване 
местообитания на растителни видове от приложение 2 на същия закон. 

Не се очаква отрицателно въздействие, където не се срещат местообитания 
на видове с природозащитен статус; 

Няма да се засегнат площи с естествена растителност; 
Унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху 

състоянието на автохтонната флора в района и растителното биоразнообразие 
като цяло. 

 
  Въздействие върху защитени територии. 
Имотът, в които ще се реализира инвестиционното предложение, е 

разположен в урбанизираната зона нас. Водица. В него не се срещат характерните 
защитени видове растения и животни. Околните терени, които не попадат в 
защитената зона представляват земеделски земи, в които не се срещат защитени 
видове. 

Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху 
защитените видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване 
на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона. 

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по 
време на експлоатацията на плануваните променил. 

 
Културно-историческо наследство 
На територията на обекта няма регистрирани исторически паметници. В 

резултат на реализация на обекта няма да настъпи отрицателно въздействие върху 
състоянието на културното наследство, тъй като в района не се наблюдават 
подобни ценности. 

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма 
площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на 
флората 

и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, 
миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението. 

Обектът не попада в близост до защитени природни обекти, обявени по Закона 
за защита на природата, Закона за защитените територии и Закона за 
биоразнообразието. 

 
Отпадъци при изграждането и експлоатацията на обекта:  
При строителство на обекта ще се формират следните отпадъци: Смесени 
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отпадъци от строителни материали 
- код - 17.09.04 
- свойства - неопасни 
- начин натретиране - събиране и извозване на определено 
от общинските органи място 
Земни маси – от изкопни работи с код 17.05.04 и неопасни свойства 
- начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските 

органи място на излишните земни маси и за обратназасипка. 
Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци. 
На този етап прогнозните количества на генерираните отпадъци не могат да 

се дадат. 
 
Ползване на вредни химични вещества.  
Поради спицификата на инвестиционното намерение не се предвижда да се 

ползват няма да се да се съхраняват и няма да се  склдират химични вещества при 
изграждането и при експлоатацията му. По същество този вид на дейност на добив 
на подземни води от Шахтов кладенец,  не  предвижда позването и употребата на 
химични вещества.    

Вредни физични фактори - шум, вибрации или вредни лъчения 
 
В момента източник на значителен шум достигащ до имота няма. 
Не се констатирани вредни лъчения, както и топлинно и радиационно излъчване 

над нормалното фоново натоварване. 
В началото източник на шум ще се явят дейностите по изграждане на 

кладенеца, но процесът е краткотраен и след завършването му този източник на 
шум ще отпадне. 

Не се предвиждат други източници на вредни физични фактори. 
Обектът няма да окаже вредно въздействие на пределно допустимите 

концентрации на шумово натоварване върху населеното място. 
Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на шум и вибрации, на 

светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания. 
 
 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. 
 
Поради отдалечеността на обявените Зщитенитени зони и територии няма 

възможност за физическо въздейстие върхе тях . Не се засягат защитени 
територии и територии за опазване на обектите от културното наследство. 

Не се очаква такова въздействие. 
В границите на имота, няма елементи от Националната екологична мрежа - 

защитени зони и защитени територии. 
Най-близко разположената до инвестиционното намерение е Голяма река, 
 която се намира на 11 км южно. 
Намиращата се в околността, най-близко разположена зона е достатъчно 

отдалечена от имота, за да окаже влияние върху реализирането на 
инвестиционното предложение и отрицателно въздействие върху предмета и 
целите на опазванетоим. 

На територията на обекта няма чувствителни и влажни зони. Имотът не 
попада на територията на: 
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- национален парк или природен резерват или други защитенитеритории; 
-археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за 

недвижими паметници на културата; 
- райони с неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и 

др.), райони с откриткарст. 
На терена не са извършвани дейности, които да създават потенциална 

опасност от слягане ипропадане. 
Тук не се срещат защитени животински видове. 
На територията на площадката и в близост до нея няма обекти, които могат 

да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради 
тяхната екологична, природна, културна и друга ценност. 

На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други 
обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка. 
 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на 
инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Необходимите мерки за намаляване риска от аварии и инциденти по време на 
строителството ще бъдат подробно описани в части ПБЗ и ПБ на работния 
проект. При възникване на евентуални аварии в процеса на експлоатация ще се 
процедира съгласно действащите  инструкции при аварии и природни катаклизи и 
съгласно приетият и одобрен  Авариен план на предприятието . 

При пожар ще се действа, съгласно изготвения указанията за противопожарна 
защита. Не се предвижда повишен риск от възникване на аварии, бедствия и 
природни инциденти при изграждане на обекта и  по време на експлоатацията на 
шахтовия кладенец. 

Във връзка с безопасноста на труда и дейностите  ще бъде изготвен и ще се 
прилага „Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- 
възстановителни работи при извънредни ситуации, възникнали на територията 
на „ЕТ "Агро- м- Драгомир Дончев". Целта на плана ще бъде да се предотврати 
възникването на потенциални извънредни ситуации, а при евентуалното им 
възникване - да се намалят последствията върху здравето и безопасността на 
персонала, наличната техника, сградния фонд и околната среда. Постигането на 
целта изисква: 

 да се прогнозират възможните извънредни ситуации /аварии, бедствия и 
катастрофи/ и последиците от тях на територията на ЕТ "Агро- м- Драгомир 
Дончев"., представляващи заплаха за персонала; 

 да се планират ефективни превантивни дейности за предотвратяване 
възникването на извънредни ситуации; 

 да се планират действия за локализиране и за ликвидиране на последствията 
от възникналите извънредни ситуации, с цел намаляване на вредните въздействия за 
хората и околната среда; 

 да се планира провеждане на спасителни и неотложни аварийно- 
възстановителни работи /СНАВР/ във възникнали огнища на поражения и се 
установи ред за провеждането им; 

 да се регламентират действията за възстановяване дейността на обекта. 
След всяка промяна на площадката изготвения авариен план се преразглежда и 

при необходимост се актуализира. 
Инвестиционното предложение не предполага риск от малки или големи аварии 

и/или бедствия. 
Необходимите мерки за намаляване риска от аварии и инциденти по време 
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на строителството ще бъдат подробно описани в части ПБЗ и ПБ на  проекта. При 
възникване на евентуални аварии в процеса на експлоатация ще се процедира 
съгласно действащите инструкции за този вид дейност . 

Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или 
бедствия. При  строителството  и  експлоатацията  на  обекта, риска  от  
инциденти е възможно да  се  състои  в  следното: 

- авария  по  време  на  изграждането; 

- опасност  от  наводнения; 

- опасност  от  възникване  на  пожари; 

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве. 
По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-
07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от 
Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. 
и доп. 
При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от 
радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява 
Вътрешен авариен план.  

При пожар ще се действа, съгласно изготвените указанията за 
противопожарна защита. Предвидено е да се сигнализира на „Гражданска защита“ 
и служба „Пожарна и аварийна безопасност“ в съответния авариен план. Ще са 
налични прахови пожарогасители 6 кг и/или кофпомпа за вода с мокрител и др. 

Мерките за предотвратяване на описаните рискови от инциденти ще се 
разработят в следваща фаза на проектиране с изготвяне на авариен план и план за 
безопасност и здраве. 

 

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

 
Ввъздействие при изграждането  на Инвестиционното намерение. 
Вероятността за поява на въздействието е малка. Само по време на 

строителството и то краткотрайно. 
Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените 

от Възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и 
ликвидиране на последствията от пожари иаварии. 

Въздействието в резултат на изграждането ще е временно и краткотрайно. 
Като се има предвид характера на инвестиционното предложение, а именно 

изграждане на” Шахтов кладенец”в двора на ЕТ Агро-М-Драгомир Дончев, имот 
№000662 в село Водица с ЕКАТТЕ 11716, община Попово, област Търговище за 
производствени нужди, въздействията могат да се определят като локални, 
краткотрайни, временни и обратими с обхват в границите на инвестиционното 
предложение (в имота). 

Не се очаква създаване на дискомфорт, свързан с шум и замърсяване на 
атмосферния въздух и замърсяване на повърхностни и подземни води, на  ландшафта 
в района. 
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Обектът ще се изгради в поземлен имот след провеждане на съответните 
процедури по Закона за водите. 

Очакваното въздействие ще бъде: 
- краткотрайно - по време на изграждане на обекта; 
- непряко - по време на експлоатацията. 
Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда. 

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или 
водите в следствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни 
водни обекти и подземни води при правилна експлоатация наобекта. 

 
Ввъздействие при експлоатацията на Инвестиционното намерение. 
 Вида на въздействието на инвестиционното предложение върху 

компонентите на околната среда и човешкото здраве е представено по отделно 
по компоненти и обобщено. 

 Върху въздуха 
 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 
 Върху водите 
 за подземните води  
 По време на експлоатацията – очаква се отрицателно, пряко, обратимо 

въздействие с ниска степен единствено с количествено отражение. Предполага се 
кумулативен ефект от други разрешени водовземания. 

за повърхностните води 
- в района на обекта и в близост до него няма съществуващи повърностни 

водни обекти, които да се замърсят от предвидените в ИН дейности 
за отпадъчни води  
- от дейността ще се формират минимални количества отпадъчни вод, които 

при спазване на изискванията за пречистване, събиране, транспортиране и 
заустване няма да окажат отрицателно, дълготрайно , постоянно въздействие. 
Може да има краткотрайно и локално при пречиствателните и събирателни 
съоръженияза отпадъчни води. Не се очаква вредно  въздействие.   

 Върху почвата 
 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 
 Върху земните недра 
 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 
 Върху ландшафта 
 По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. 
 Върху минералното разнообразие 
 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното 

предложение не е свързано с добив и/или употреба на минерални суровини. 

Върху биологичното разнообразие                       
 - По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното 
предложение ще се реализира в рамките на имоти, които са част от землището нас 
Водица. Населеното място не притежават част от характерното за района 
биологично разнообразие. 

 Върху материалното и културното наследство 
 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното 

предложение ще се реализира в рамките на имот, който са част от землището на с. 
Водица. Населеното място не попадат в зони и обекти от материалното и 
културното наследство в района. 

 Върху персонала 



`60  

 по време на експлоатацията – не се очаква въздействие. 
 Върху населението 
 по време на експлоатацията – не се очаква въздействие. 
 От генериране на отпадъци 
 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие 
 От рискови енергийни източници 
 По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение 

не е свързано с подобни източници. 
 Върху материалните активи 
 По време на експлоатацията - очаква се пряко, постоянно, дълготрайно, 

положително въздействие. Инвестиционното предложение е свързано с увеличаване 
материалните активи на дружеството. 

 От генетично модифицирани организми 
 По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение 

не е свързано с подобни организми. 
 Дискомфорт 
 по време на експлоатацията – не се очаква въздействие. 
 
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.). 

Обхвата на въздействието ще бъде ограничен, в рамките на района на  
площадката към имота -  ПИ с идентификатор № 11716.637.95, с номер по 
предходен план № 000642, в землището на село Водица с ЕКАТТЕ 11716, месност 
Ченгенееви, община Попово, област Търговище, на ЕТ’’ Агро-М-Драгомир Дончев”.  

Обхватът на въздействието ще бъде в границите на територията, в която ще 
се реализира инвестиционното предложение – изграждане на шахтов кладенец/ШК 
1/ в имот №000662 в село Водица с ЕКАТТЕ 11716, община Попово, област 
Търговище. 

Всички дейности от инвестиционното предложение ще се извършват на 
територията на площадката на дружеството. 

От извършения обстоен анализ може да се направи извод, че като следствие 
от инвестиционното предложение няма да се наблюдава завишаване на 
заболеваемостта или промяна в здравния статус на околното население и няма 
констатирани рискови фактори за населението. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно 
въздействие върху хората и тяхното здраве. 
Очакваното въздействие може да се оцени като: 

- с малък териториален обхват – на територията на имота собственост на 
Възложителя; 

- локален характер, незначително и с възможност завъзстановяване. 
Засегнати могат да бъдат само персонала участвуващ в строителния процес 

на обекта и то в незначителна степен, при неспазване изискванията за безопасни 
условия на труд. 

 
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Вероятност от поява на въздействие се очаква в процеса на строителството, 

свързана с ландшафта, предвид  изграждане на сондажния кладенец.   Вероятността за 

поява на въздействието е малка. Само по време на строителството и то краткотрайно. 

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от 
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Възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на 

последствията от пожари иаварии.  

Описаните въздействия не предполагат комплексност и не са интензивни по 
своя характер. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и 
обратимостта на въздействието. 

Въздействието в резултат на изграждането ще е временно. 
За периода на експлоатация въздействието върху подземните води ще  
бъде постоянно и дълготрайно. Количественото въздействие върху 

подземното водно тяло е обратим процес – чрез естественото подхранване на 
водите. 

Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията 
на инвестиционното предложение. 

Продължителността на въздействието е постоянно, по време на 
експлоатацията на инвестиционното предложение. 

Продължителността на въздействие зависи от времето на експлоатация на 
обекта. 

Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно 
разработен План за действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и 
наводнения. 

 

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

Предложеното Инвестиционното намерение  няма да предизика и да възбуди 
комбинирано въздействие със съществуващи дейности и/или одобрени 
инвестиционни предложения. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 
В резултат от реализирането на ИП не се очакват да настъпят отрицателни 

въздействия върху околната среда. За да не се допуснат възможни въздействия 
върху околната среда и здравето и живота на хората задължително трябва да се 
изпълняват стриктно предвидените и описани до тук мерки за преодоляването му 
по компоненти.  

 
10. Трансграничен характер на въздействието. 
Инвестиционното намерени е не е разположено в близост до границите на  

други съседни  държави. Поради това не се очаква трансгранично въздействие. 

 

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

В резултат от реализирането на ИП не се очакват да настъпят отрицателни 
въздействия върху околната среда. Водовземането от подземни води ще се 
осъществява в съответствие с условията на разрешителното, което ще бъде 
издадено по реда на глава IV от Закона за водите. Ще се осигури 
монтиране/изграждане на устройство за измерване на ползваните водни 
количества, включително и устройство за измерване на водното ниво.  
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Инвестиционното предложение изисква включване на общи поетапни мерки по 
време на работното проектиране, строителството и експлоатацията: 

На етап проектиране 
- извършването на проучвателни работи и проектни разработки за 

изграждане на собствения водоизточник; 
- предвиждане на места за временно съхранение на битовите и строителните 

отпадъци до извозването им от лицензирани фирми; 
На етап строителство: 
- подържане на строителната техника в добро техническо състояние; 
- организиране на разделно изземване, депониране и оползотворяване на 

хумусния слой на временни депа за съхраняването му в обсега на терена; 
- събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в 

контейнери; 
- съгласуване с общинската администрация мястото и маршрута за 

депониране на строителнитеотпадъци; 
- кладенецът да бъде добре затворен с капак, обезопасен от случайно попадане 

в него на чужди тела и предмети. 
- около кладенеца трябва да се приеме такава технология, която да изключва 

каквито и да са възможности за нарушаване на целостта му. 
По време на експлоатация: 
- недопускане замърсяването на прилежащите терени и повърхностните и 

подземни води. 
- водовземането да се осъществява в съответствие с разрешения режим на 

водовземане 
-при експлоатация на съоръжението не трябва да се надвишава даденият в 

хидрогеоложкия доклад експлотационен дебит. В кладенеца не следва да се монтира 
помпа, които в началния (пусковия) момент има дебит надвишаващ 2 – 3 пъти 
експлотационния. 

-в процеса на експлоатация да се извършва периодично измерване на дебита, 
динамичното водно ниво и да се вземат проби за химически анализ на подземната 
вода. 

-за всяко изменение на нормалната експлоатация на съоръжението 
(намаляване на дебита, замътване на водата и др.) да се търси съдействието на 
фирмата - изпълнител. 

Таблица за мерки за намаляване на въздействието 
№ 

о 

ред 

Мерки Период/ 

фаза 

Резултат на 

изпълнение 

1 2 3 4 

1 Извършването на проучвателни 
работи и проектни разработки за 
изграждане на собствения 
водоизточник 

за фаза 
проектиране и 
проучване 

 Недопускане навредно 
въздействие и опазване на 
водите   

2 Предвиждане на места за временно 
съхранение на битовите и 
строителните отпадъци до 
извозването им от лицензирани фирми 

за фаза 
проектиране и 
проучване 

 Недопускане на замърсяване 
на терени и почви и 
запрашаване на  атмосферен 
въздух 

3 Проектиране на ЛПС - КМУ  и 
събирателна шахта   за отпадъчни 
води от измиване  

за фаза 
проектиране и 
проучване 

Недопускане на замърсяване на 
отпадъчни и повърхностни 
води.  

4 Изготвяне на проект по част ПБЗН  за фаза 
проектиране и 
проучване 

 Намаляване на риска за 
човешкото здраве и живот и 
аварийни ситуации 

5 Спазване на изискванията за 
безопасни условия на труд  

при 
изпълнение 

Намаляване на риска за 
човешкото здраве и живот 

6 Монтиране на измервателно при Опазване количественото 
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устройство и нивомер за добитите 
подземни води  

изпълнение състояние на подземните води 
и водоизточник 

7 организиране на разделно изземване, 
депониране и оползотворяване на 
хумусния слой на временни депа за 
съхраняването му в обсега на терена 

при 
изпълнение 

Недопускане на замърсяване на 
терени и почви и запрашаване 
на  атмосферен въздух 

8 недопускане замърсяването на 
прилежащите терени и 
повърхностните и подземни води. 

при 
изпълнение 

Опазване на почвите и 
подземни води от замърсяване 

9 събиране и извозване на 
генерираните твърди битови 
отпадъци в контейнери; 

при 
изпълнение 

Опазване на почвите и 
подземни води от замърсяване 

10 съгласуване с общинската 
администрация мястото и маршрута 
за депониране на строителните 
отпадъци 

при 
изпълнение 

Недопускане на замърсяване 

11 кладенецът да бъде добре затворен 
с капак, обезопасен от случайно 
попадане в него на чужди тела и 
предмети. 

при 
изпълнение 

Недопускане замърсяване на 
водоизточник 

 
12 

Прилагане на разрешителен режим по 
реда на Закона за водите за 
водовземане от подземни води, вкл. 
изграждане на свързаните е това 
съоръжения 

преди 
изграждане 

Опазване на химичното 
състояние на подземните 
води от замърсяване и 
влошаване 

 Оросяване на пътните алеи в имота 
при  извозване на земни маси и 
материали 

при 
изпълнение 

Чистота на атмосферния 
въздух 

13 Опазване на химичното състояние 
на  подземните води от замърсяване и 
влошаване 

експлоата
ция 

Осигуряване на защита на 
водовземните  съоръжения 
от външно влияние 

 
14 

Изпълнение на програма за 
собствен мониторинг на подземни 
води 

експлоата
ция 

Опазване на химичното 
състояние 
на подземни води от 
замърсяване и влошаване 

 
15 

Извършване на собствен мониторинг 
за състоянието на ЛПС- КМУ, 
Септична яма и събирателна шахта 

експлоата
ция 

Ефективно пречистване на 
отпадъчни води и 
недопускане замърсяване с 
тях 

16 Описване в експлоатационен Дневник 
констатираното от мониторинга на 
Пречиствателните и събирателни 
съоръжения 

експлоата
ция 

Ефективно пречистване на 
отпадъчни води и недопускане 
замърсяване с тях 

17 недопускане замърсяването на 
прилежащите терени и 
повърхностните и подземни води 

експлоата
ция 

Недопускане замърсяване на 
водоизточник 

18 Спазване условията наиздаденото 
разрешително за водовземане 

експлоата
ция 

Опазване на подземни водни 
тела 

19 Спазване на забрани и ограничения в 
СОЗ съгласно заповедта за 
определяне на зоната и 
списъка по приложение № 3 към 
Националния каталог от мерки 
(ПУРБ). 

експлоата
ция 

Опазване на химичното 
състояние на подземни води 
от замърсяване и влошаване 

 Не трябва да се надвишава 
даденият в хидрогеоложкия доклад 

експлоата
ция 

Опазване на подземните 
води 
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експлотационен дебит. В кладенеца не 
следва да се монтира помпа, които в 
началния (пусковия) момент има 
дебит надвишаващ 2 – 3 пъти 
експлотационния. 

 Водене на дневник за добитите и 
ползвани водни количества и отчетна 
нивото  

експлоата
ция 

Опазване на подземните 
води 

 Зазимяване на водоизточника през 
дни с температура под 0°  

експлоата
ция 

Опазване на съоръженията 

5 Спазване условията наиздаденото 
разрешително за водовземане 

експлоата
ция 

Опазване на подземни водни 
тела 

 
6 

Спазване на забрани и ограничения в 
СОЗ съгласно заповедта за 
определяне на зоната и 
списъка по приложение № 3 към 
Националния каталог от мерки 
(ПУРБ). 

експлоата
ция 

Опазване на химичното 
състояние на подземни води 
от замърсяване и влошаване 

 

 

 

 V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

В изпълнениена чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 
25/2003 г., изм. и доп.), с уведомяването на компетентния орган по ал. 1 от 
Наредбата за ОВОС, ЕТ "АГРО-М- Драгомир Дончев", с. Водица, информира 
засегнатата общественост, за инвестиционното предложение.  

За Инвестиционното предложение е уведомен  кмета на община Попово, който 
от своя страна обяви инвестиционното предложение на интернет страницата си, 
както и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за 
изразяване на становища от заинтересовани лица. 

В резултат на осигурен обществен достъп до инвестиционното намерение  
няма постъпили становища /възражения/ мнения и др. от заинтересовани лица. 
 РИОСВ Шумен е публекувал Съобщение по чл.5, ал.2 на Наредбата за 
условията и реда за извършване на ОВОС.  
 С настоящото Искане за преценка необходимостта от ОВОС и допълнителна 
информацията за Инвестиционното намерение за Изграждане на шахтов кладенец 
(ШК-1) с диаметър - ф-1000 мм, и дълбочина L - 20-25 м, за промишлени- 
земеделски нужди, в ПИ 000542, в землището на с. Водица, общ. Попово, 
обществения интерес ще бъде изяснен по реда на чл. 6, ал. 9 от НАРЕДБА за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда. 
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                                                                           Възложител:............................ 
21.01.2019г            (Драгомир Дончев) 
с. Водица 

 

 

 

 

 

 

  


