
ИНФОРМАЦИЯ 

 за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП: 
(по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС) 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ“  

в УПИ XXXI, кв.58 с.Житница, община Калояново, област Пловдив 

 

 

УВОД 

Настоящата информация относно преценка на необходимостта от извършване на 

ОВОС е изготвена въз основа на писмо на РИОСВ – гр. Пловдив, изх. № ОВОС-994/ 

01.09.2017 г. По обем и съдържание същата отговаря на изискванията на Приложение 2 

към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (обн.ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.12/2016 г) 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, 

седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

„ИКАЙ“ ООД, ЕИК 115525552 

2. Пълен пощенски код: с.Житница, ул.„Първа“ № 23, община Калояново 

3. Телефон, факс и e-mail: 

4. Лице за контакти: инж.Тодор Тодоров 0898/ 899 211 

 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Резюме на предложението 

Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на проектен 

сондажен кладенец. От него ще се добиват подземни води за охлаждане на хладилните 

инсталации на съществуващ Цех за млекопреработка, разположен в същия имот – УПИ 

XXXI – производствена и складова дейност, кв.58 по плана на с.Житница, общ. 

Калояново. Цехът е функциониращ и е водоснабден от селската водопроводна мрежа, 

експлоатирана от „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив. 

От сондажния кладенец ще се добива вода само за охлаждане. Предвижда се СК да 

бъде с дълбочина 25м, изграден от PVC тръби с диаметър Ø160 мм. Подземното водно 

тяло е: Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина с код BG3G00000Q013. 

 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

В имота, където ще се изгради сондажния кладенец има изграден Цех за 

млекопреработка, собственост на Възложителя. Сондажният кладенец се изгражда във 

връзка с осигуряване на вода за охлаждане на хладилните инсталации на цеха. 
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3. Връзки с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и 

кумулиране с други предложения 

Настоящото инвестиционно предложение има пряка връзка със съществуващия 

Цех за млекопреработка, разположен в същия имот.  

 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи 

Имотът е собственост на Възложителя и в него е изграден Цех за млекопреработка. 

Във връзка с необходимостта от вода за охлаждане на хладилните инсталации, той решава 

да изгради сондажен кладенец. Предвид на това не са разглеждани алтернативи по 

местоположението. Такива ще бъдат разгледани по отношение на изграждането на 

сондажния кладенец. Местоположението на сондажния кладенец е определено точно след 

направени проучвателни работи на площадката. 

 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството 

УПИ XXXI – производствена и складова дейност, кв.58 е разположен в с.Житница, 

община Калояново. Имотът е собственост на Възложителя. В него има съществуващ Цех 

за млекопреработка. 

Вода за охлаждане на хладилните инсталации на цеха ще се осигури от сондажен 

кладенец, който се предвижда да се изгради в същия имот.  

Географските координати на проектния СК са: 

Географски координати WGS 1984 г. Геодезични координати 

B L X Y Н 

42°22'42.989" 24°42'00.451" 4568948.789 8611935.961 237.80 

 

По време на изграждане на сондажния кладенец ще се използват свободните площи 

в имота. 

 

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни 

вещества от приложение № 3 към ЗООС 

Ще се изгради и сондажен кладенец чрез сондиране на дълбочина 25 м и обсаждане 

с PVC тръби Ø160 мм. Изграждането на СК ще стане с автосонда, чрез глинеста промивка, 

а обсаждането с PVC тръби с диаметър Ø160. Около обсадната тръба ще се изгради 

филтър от филц, който в горната част на сондажа ще бъде тампониран.  

Необходимото водно количество за охлаждане на хладилните инсталации е 

определено на база техния капацитет и е както следва:  

Qмакс.ч. = 2 м3/час 

Qср.ден = 10 м3/ден 

Qгод = 260 дни x 10 м3/ден = 2600 м3/год. = 0,08 л/сек 
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Максималното секундно водно количество е Qмакс = 1,0 л/сек. 

Имотът е разположен в УПИ XXXI – производствена и складова дейност, кв. 58 по 

плана на с. Житница и има съществуващ транспортен достъп до него, поради което няма 

необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура. 

Водовземането ще става от Кватернерния водоносен хоризонт. Подземното водно 

тяло е „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина“ с код BG3G00000Q013. 

На площадката на обекта няма да се използват и съхраняват опасни вещества от 

приложение № 3 към ЗООС.  

 

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

Изграждането на сондажния кладенец не е свързано с промяна на съществуващата 

пътна инфраструктура. 

 

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 

За сондажния кладенец ще се изготви проект за изграждане. След което ще се 

извършат сондажните работи и ще се изгради сондажния кладенец.  

На този етап не се предвиждат мероприятия по закриване на обекта. 

 

9. Предлагани методи за строителство 

Изграждането на СК ще стане с автосонда, чрез глинеста промивка, а обсаждането 

с PVC тръби с диаметър Ø160. Около обсадната тръба ще се изгради филтър от филц, 

който в горната част на сондажа ще бъде тампониран. 

 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството 

и експлоатацията 

При изграждането на сондажния кладенец ще се използват основно горива за 

сондата и компресора, PVC тръби ф160 за обсаждането му и филц за изграждане на 

филтъра около него. 

По време на експлоатацията, добиваната от СК подземна вода ще се използва за 

охлаждане на хладилните инсталации на цех за млекопреработка, както следва: 

- Годишно водно количество – 2600 м3/год или Qср.год = 0,08 л/сек; 

- Среднодневно водно количество – 10 м3/ден или Qср.ден = 0,12 л/сек; 

- Максимално водно количество – 1,0 л/сек 

 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират, видове, количества и начин на 

третиране 

По време на изграждането на СК ще се формират незначителни количества 

строителни отпадъци. Шламът (смес от глина, земни и скални маси, сходни на изкопните), 

получен при сондирането ще се събира в яма, която след приключване на сондажните 

работи ще бъде почистена и рекултивирана. 

Строителните отпадъци ще се изхвърлят на оторизирано депо, определено от Кмета 
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на община Калояново. 

 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда 

Няма информация за разглеждани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, защото такива не се очакват. Използваните подземни 

води няма да повлияят на количеството и качеството на подземните води в района.  

 

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например 

добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 

жилищно строителство, третиране на отпадъчните води) 

Реализацията на обекта предвижда изграждане на сондажен кладенец за добив на 

подземни води за охлаждане на хладилните инсталации на Цех за млекопреработка. 

 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение 

Водоползването от предвидения за изграждане нов сондажен кладенец, ще стане 

след издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни 

съоръжения. Разрешителното се издава от директора на Басейнова дирекция „ИБР“ – 

гр.Пловдив. 

 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 

Не се очаква замърсяване на околната среда и създаване на дискомфорт. 

 

16. Риск от аварии и инциденти 

От дейността при реализирането и експлоатацията на инвестиционното 

предложение не съществува риск от аварии и инциденти по отношение на околната среда. 

При изграждане на сондажния кладенец работният персонал следва да спазва правилата 

по безопасност и охрана на труда за този вид дейност. 

 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. 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 

Проектният сондажен кладенец ще се изгради в УПИ XXXI, кв.58 по плана на 

с.Житница, община Калояново. 
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Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в 

границите на защитени зони по Натура 2000. Най-близката защитена зона е ЗЗ „Река 

Стряма“ (BG 0000429) – по директива за местообитанията. 

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ и в неговия обсег няма водоизточници 

за питейно-битово водоснабдяване. В радиус от 1000 м изградените водовземни 

съоръжения се ползват за охлаждане и други цели. 

 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към 

площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи 

планирани ползватели на земи 

Площадката, върху която ще се реализира инвестиционното предложение 

представлява УПИ ХХХI – производствена и складова дейност, кв.58 по плана на 

с.Житница и е собственост на Възложителя. От две страна имота граничи с улица, а 

останалите с имоти отредени за производствена и складова дейност.  

С реализирането на инвестиционното предложение няма да се промени 

съществуващата практика в съседните имоти.  

 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 

С реализацията на инвестиционното предложение няма да се наруши 

земеползването в съседните поземлени имоти. От дейността при изграждането и 

експлоатацията на СК, не се очаква замърсяване на съседните урегулирани имоти. Те ще 

се използват съобразно одобрения регулационен план на с.Житница. 

 

4. 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 

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в 

границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и 

в границите на защитени зони по Натура 2000. Най-близката защитена зона е ЗЗ „Река 

Стряма“ (BG 0000429) – по директива за местообитанията, която се намират на повече от 

6 км източно от имота. 

Не се засягат санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и 

съоръженията за ПБВ и на минерални води. 

 

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси 

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси не се променят. 
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5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 

местоположение 

Разглежданото инвестиционно предложение е в пряка връзка с дейността на 

съществуващ цех за млекопреработка. Поради това не се разглеждат други алтернативи 

относно местоположението му. 

 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

1. Въздействие върху: 

 Хората и тяхното здраве – няма и не се очаква; 

 Земеползването – земеползването в съседните имоти не се засяга; 

 Материалните активи – не се засягат материални активи на други собственици; 

 Атмосферния въздух – качеството на въздуха в района няма да се промени; 

 Водите – не се засяга съществено съществуващия режим на повърхностните и 

подземните води. За водоизточник и водовземане, за осигуряване вода за 

охлаждане на хладилните инсталации, се предвижда изграждането на един нов 

сондажен кладенец. Това ще стане след издаване на разрешително за водовземане 

от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от директора на Басейнова 

дирекция „ИБР“ – гр. Пловдив. 

 Почвата – не се засягат; 

 Земните недра – не се засягат; 

 Ландшафта - не се променя; 

 Природните обекти – не се засягат; 

 Минералното разнообразие – не се засяга; 

 Биологичното разнообразие и неговите елементи – не се засягат; 

 Защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности – не 

се засягат; 

 Очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси – не се 

очаква въздействие; 

 Различни видове отпадъци и техните местонахождения – няма; 

 Рискови енергийни източници – няма; 

 Генетично модифицирани организми – не се очаква появата им. 

 

2. Въздействие върху елементи на  Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение 

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в 

границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

Не попада в границите на защитена зона по Натура 2000. Най-близката защитена зона е ЗЗ 

„Река Стряма“ (BG 0000429) – по директива за местообитанията, които се намират на 

повече от 6 км източно от имота. 
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Не се очаква негативно въздействие от страна на реализирането на 

инвестиционното предложение, върху предмета и целите на опазване на защитената зона. 

 

3. Вид на въздействието – непряко, краткотрайно. 

4. Обхват на въздействието – локален. Няма засегнато население, растителни и 

животински видове. 

5. Вероятност на поява на въздействието – ниска. 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието – дълготрайна, 

периодична, необратимо. 

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение 

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 

отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве 

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни 

въздействия по отношение компонентите на околната среда и здравето на хората.  

8. Трансграничен характер на въздействията – няма трансгранични 

въздействия. 

  

Приложения: 

- Скица на имота в М 1:1000 

- Протокол за определяне на географските координати 


