
1 
 

Информация  

за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за ʺИзграждане на 
водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ № 020002 и система за капково напояване на земеделски 
култури (домати, краставици, пъпеши и дини)” в ПИ 020024, 020002 и 020054, землище на с. Пленимир, общ. 
Генерал Тошево 

I. Информация за контакт с възложителя: 
 

 
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен 
идентификационен номер на юридическото лице. 

 
ЗП Велико Петров Георгиев, гр. Добрич, ул. Георги Бенковски вх. А, ап. 4 

 

 

2. Пълен пощенски адрес. гр. Добрич, ул. Георги Бенковски,  вх. Б, ет. 2, ап. 4 
 
3. Телефон, факс и e-mail: тел. 0896483190, e-mail: veliko_georgievv@abv.bg 
 
4. Лице за контакти:  Велико Петров Георгиев 

  ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението. 

Информацията за инвестиционното предложение, попадащо в Приложение № 2 от ЗООС: т.1 буква ”в”- 
мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи, т. 2, буква „г“ - 
дълбоки сондажи за водоснабдяване и т. 10, буква „з“ - язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване 
на вода продължително време, е изготвена в съответствие с изискванията на ЗООС и на основание чл. 81, ал. 1, т. 
2 е съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал. 4 от ЗООС за инвестиционно предложение. 

При разработване на настоящата информация за инвестиционното предложение ʺИзграждане на 
водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ № 020002 и система за капково напояване на земеделски 
култури (домати, краставици, пъпеши и дини)” в ПИ 020024, 020002 и 020054, землище на с. Пленимир, общ. 
Генерал Тошево на площ от 97,990 дка са спазени всички изисквания на глава шеста, раздел трети на Закона за 
опазване на околната среда и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда. 

Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие по 
отношение съвместяването на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценката за 
вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл. 40 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС). 

Инвестиционното предложение е предвидено да бъде екологично и ще се реализира в ПИ №№ 020024, 
020002 и 020054, землище на с. Пленимир, общ. Генерал Тошево и предвижда напояване на 97 990 м2 земеделски 
култури - домати, краставици, пъпеши и дини. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане нов водоизточник, черпещ води от подземно водно 
тяло с код BG1G000000N049 – „Карстово-порови води в Неоген-сармат Добруджа“ на територията на БДДР. 
Водното тяло е определено в добро количествено и качествено състояние и водата е годна за напояване. 

Чрез предвиденото напояване ще се избегнат периодите на засушаване на почвата и ще се подобри 
качеството на произвежданата продукция. Технологията за напояване в настоящото инвестиционно предложение 
е съобразена с теренните особености, водоизточника и схемата напояване. Тази технология позволява 
доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растението. Технологията спестява 
значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на 
напоителната система. 

С напояването се изменят условията за съществуване на насъждения и могат да се разрешават следните 
задачи: 1) да се овлажнява почвата и да се подобри водният й режим; 2) да се повишава влажността на приземния 
въздушен слой; 3) да се изменя температура на почвата. 
В зависимост от основната задача, която се поставя при поливането и времето, през което се извършва се 
различават няколко вида поливки. 

Овлажнителни поливки 
Основната задача на овлажнителните поливки е да се увеличава почвената влага и да се създава благоприятен 
воден режим за растенията, когато валежите са недостатъчни. Те са най-широко разпространени в поливната 
практика. В зависимост от времето, през което се провеждат, овлажнителните поливки биват: вегетационни и 
извънвегетационни (влагозапасяващи). 

Вегетационни овлажнителни поливки 
Вегетационните овлажнителни поливки имат най-голямо практическо значение при отглеждане на културите. С тях 
се поддържа благоприятен воден режим в почвата през време на растежа и развитието на растенията. Броят на 
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вегетационните поливки и количеството на поливната вода се определят в зависимост от биологичните 
особености на растенията и от климатичните условия. През сухи години вегетационните поливки са необходими и 
за житните култури. Известна разновидност на вегетационните поливки са освежителните поливки. Те се 
извършват с малки количества поливна вода (10-15 м3 на декар) обикновено чрез дъждуване с цел да се освежат 
растенията и да се повиши влажността на приземния въздушен слой. През първите 5-6 седмици след цъфтежа на 
земеделските култури и по време на формиране и нарастване на плода през юли, август и септември, поливките се 
отразяват благоприятно на плододаването.  

Извънвегетационни (влагозапасяващи) поливки 
Извънвегетационните поливки имат голямо значение за увеличаване на добивите, те се извършват обикновено 
през есента, през топлите дни на зимата и рано през пролетта, когато има най-много свободна вода в 
напоителните системи и трудовото напрежение е по-малко. През есента и през зимата се влагозапасяват само 
дълбоките глинести влагоемни почви, които могат да задържат влагата до настъпване на вегетационния период. 
Подпочвената вода при тях трябва да се намира на дълбочина най-малко 3 м. През пролетта се извършва 
влагозапасяване на по-леки почви, когато валежите са недостатъчни и няма необходимият запас от влага. 
Извънвегетационните влагозапасяващи поливки се правят обикновено след оранта с по-големи количества 
поливна вода. 
Като разновидност на влагозапасяващите поливки може да се посочат предпосевните и предпосадъните поливки. 
С тях се цели да се създадат по-добри условия за предпосевна обработка на почвата и задружно никнене на 
семената. Тези поливки са много необходими при сеитба на втори култури, при лятно засаждане на картофи, в 
зеленчукопроизводството, при лятна сеитба на треви, люцерна, репица и др. При суха есен те се прилагат й при 
сеитба на зимните зърнени житни култури. 
 При производството няма да се използват промишлени торове. Торене ще се извършва единствено с оборска 
тор, тъй като е предвидено продукцията да бъде екологично чиста.  
 Пестициди също няма да бъдат използвани. 
         Пътната инфраструктора е изградена и няма необходимост от изграждане на нови обслужващи пътища. 

Персонала ще се наема сезонно и ще бъде около 5 човека. 
За питейни нужди ще се използва бутилирана минерална вода. 
Инвестиционното предложение не е свързано с  генериране на  отпадъчни води. На терена ще бъде 

монтирана химическа тоалетна, която да се използва от работещите. За обслужването и ще бъде сключен договор с 
лицензирана фирма. 

   
Електрозахранването при експлоатация на кладенеца ще се извършва чрез монтиране на 20 бр. соларни 

панела, всеки с мощност 250 Wp или обща мощност 5 kW. Като алтернатива ще се използва дизелов или бензинов 
агрегат, който ще се доставя при необходимост. Гориво няма да се съхранява на територията на ИП. 

 
Инвестиционното предложение преминава през три  основни етапа: 

I етап – изграждане на водовземното съоръжение; 

II етап – опитно-филтрационни изследвания; 

III етап – водовземане. 

Към реализиране на ИП ще се пристъпи 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 БДДР. За откриване на процедура по издаване на 
разрешително в Басейнова дирекция  ще бъдат внесени документите, определени в глава пета и седма на 
Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 
Конструкцията на тръбния кладенец ще има следния вид: 
 В интервала от 0,0 до 100,0 м сондиране с диаметър ф219мм безядково с отбиране на шлам на всеки 

линеен метър. След сондирането сондажния ствол ще се преработи с центратори до стабилизирането му; 
 Ще се обсади от 0,0 до 100,0 метра с  РVС колона с диаметър Ø139.7/6 мм. 

В интервалите от 60 до 80 м и 85 до 97  м ще се постави филтър. Цялото затръбено пространство на 
сондажа ще се запълни с гравийна засипка от речен филц с диаметър на фракциите 4-8 мм. 
Независимо от  горните проектни разчети сондирането ще е безядково с провеждане при възможност на 
каротажни изследвания. Поставянето на филтрите трябва да бъде обосновано въз основа на механичния 
кортаж и получения шлам. 

Въз основа на всичко изнесено до тук е необходимо: 
- Определянето на водопроводящите зони на сондажа да се извърши въз основа на стриктно наблюдение в 
процеса на сондиране, отбиране на шлам и каротажни изследвания. 
- В зависимост от преминатия литоложки състав на колектора да се подбере оптимална конструкция на филтъра 
срещу проводящите зони. 

 Географските координати на водовземното съоръжение: N 430 38'46,9" и E  270 58'58,9"И 
 Кота терен – 240 м; 
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 Дълбочина на ТК – 100,00 ±10 м; 
 Водопотреблението ще е около 67 597 м3/годишно 

Дейностите за проучване на подземните води протичат в следната последователност: 
 сондиране със сонда  
 опитно водочерпене при максимално възможния постоянен дебит и проследяване на 

възстановяването на водното ниво – не по-малко от 6 денонощия; 
 провеждане на хидравлични тестове; 
 вземане и анализ на водни проби за оценка на актуалното състояние на разкритите подземни 

води. 
Черпената вода ще се подава директно към тръбите на поливната система без да има досег с външната атмосфера 
и няма да променя състава си. Не се предвижда третирането й с химикали или друга обработка. 

Хидрогеоложка характеристика на района: 

Според районирането, възприето за националната хидрогеоложка информационна система, разглежданият 
район принадлежи към Дунавски район за басейново управление на водите. 

В района се наблюдават главно три етажно разположени един над друг водоносни хоризонта – горноюрско-
валанжския, неогенския и кватернерния. 

Ще разгледаме първите два от тях, тъй като последния е практически водоупор или на места се подхранва от 
другите хоризонти. 

Малм-валанжския водоносен хоризонт в региона заляга на дълбочина от 400 до 1200 m. Предимно е напорен, 
но близо до повърхността е полунапорен или грунтов. Водоносен колектор се явяват седиментите на малм-
валанжина, литоложки представени от неравномерно напукани и окарстени варовици, доломитизирани варовици 
и доломити. Основно се поделя на 3 зони, като горната и долната са с ниски филтрационни свойства, докато 
средната е силно проводяща с мощност от 80 до 200 метра. Подхранването му се осъществява от валежите, 
падащи в района на повърхностните разкрития около Северобългарското сводово издигане, инфилтрация в 
карстовите форми и съобщаване с по-младите водоносни хоризонти по дизюнктивните нарушения или в зоните на 
изклинване. Хидравличния градиент има източна и югоизточна посока. Те са хидрокарбонатно-натриеви, пресни с 
температура под 200 С. Филтрационните му свойства са твърде разнообразни, като коефициента на филтрация е от 
0.2 до 0.7 м/дн, а водопроводимостта от 100 до 900 м2/дн. Водите са хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви, 
пресни с повишена твърдост. Представляват добър водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, поради 
надежната им изолация от промишлено и антропогенно замърсяване.  
Неоген-сарматски (миоценски) водоносен хоризонт 
Стратиграфски неогенския водоносен хоризонт е представен от седиментите на миоцена – Кримо-Кавказки тип. 
Разпространен е в южната част на Добруджанското плато, Франгенското плато, Белославско-Варненското 
понижение, Моминското плато и Камчийската долина. 
В разглеждания район той има водно ниво на дълбочина 50-70 м от повърхността (+160+200 м в абсолютни коти) и 
заляга в карбонатно-теригенен фациес с неравномерна напуканост и окарстеност на скалите. Водонаситени са 
горния и долния сармат, като глинестите седименти на средния сармат създават условия долния сармат в 
повечето случаи да е напорен, а в местата където той липсва да е грунтов. Горносарматския водоносен хоризонт е 
изцяло ненапорен. В разглеждания район мощността на сарматските седименти достига до 125 метра. Типа на 
водата е карстово-пукнатинен и поров. При лоша циментация на обсадните колони сондажите интензивно 
пескуват. Коефициента на филтрация варира от 5 до 20 м/дн, като водопроводимоста е от 50 до 450 м2/дн. От 18 
до 20 % от падналите валежи подхранват водоносния хоризонт. Сондажът се намира в най-високата част на 
водоносния хоризонт и зоната на подхранване. Водите са хидрокарбонатно-магнезиеви, калциеви, пресни и 
твърди. 

Сондаж ТК – Пленимир попада във водно тяло с код BG1G00000N1049 (слой 3ти – порово-карстови води в 
неоген-сармат). То се характеризира с наличие на пукнатинно-карстови води, формирани в неоген-сарматския 
седиментен комплекс. Според БДДР площта му е 3 308 км2 с Qест 2 330 л/сек и свободни ресурси от 1 116 л/сек. 
Водното тяло обхваща област от Добруджанското плато. 
Очакван геолого-литоложки строеж на мястото на ТК Пленимир 
0,0 – 18.0 м – Кватернер (eQp2-3) – глинест льос и льосовидна глина; 
18.0 – 100.0 м - (odNS

І) – Одърска свита изградена от варовици с прослойки от пясъчници и песъчливи глини; 
Предвиждане параметри на водовземане 
Съгласно направен технологичен разчет, подземните води, които ще се добиват с проектния тръбен кладенец 

ТК Пленимир ще се използват за напояване на земеделски култури. 
Необходимите водни количества са предоставени от инвеститора съобразно нормативните изисквания за 

поливане. 
Вид на водоизточника: ТК Пленимир с дълбочина 100 ± 10 метра.  
Собственик на водоизточника: Велико Петров Георгиев – земеделски производител 
Предназначение на водата:  
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За поливане на земеделски култури (домати, краставици, дини и пъпеши). 
Режим на водоползване: 
Сезонно (120 дни ) през месеците май, юни, юли и август  .  
Необходимо водно количество според заданието на инвеститора: 
Поливна площ – 97.99 дка. 
Домати в ПИ 020054 – 23.124 дка по 750 м3/дка при средно суха година = 17 343 м3/сезонно или 23.124 дка по 

700 м3/дка при влажна година = 16187 м3/сезонно; 
Краставици в ПИ 020024 – 26.669 дка по 800 м3/дка при средно суха година = 21 335 м3/сезонно или 26.669 дка 

по 750 м3/дка при влажна година = 20002 м3/сезонно; 
Дини и пъпеши в ПИ 020002 – 48.199 дка по 600 м3/дка при средно суха година = 28 919 м3/сезонно или 48.199 

дка по 550 м3/дка при влажна година = 26509 м3/сезонно; 
ОБЩО КОЛИЧЕСТВО:   
17 343 + 21 335 + 28 919 = 67 597 м3 за сезона при средно суха година. 
16187+20002+26509 =  62 698 м3 за сезона при влажна година. 
67 597 /120 = 563 м3/дн или 6.5 л/сек. 
Минималното водно количество при което е възможно изпълнението на дейността за сезона е 62 698 м3 вода. 
За сезонно е необходимо да се осигури от сондажа дебит по-голям от 6.5 л/с. Средногодишния дебит от 

сондажа  е 67597/365/86.4 = 2.1 л/сек.  
Необходимото водно количество за сезона и годината е 67 597 м3. 
 
Оценка на естествените и експлоатационни ресурси 
Регионалните ресурси на ПВТ с код BG1G000 00N1049 и водоползването му са определени от БДДР Плевен. 
Регионални естествени ресурси Qестр = 2 330 л/сек 
Свободния ресурс е 1 116 л/сек, което показва че има достътъчно свободен ресурс за водоползване. 
Локални ресурси 
На частта от ПВТ 
Локалните естествени ресурси Qест

л на проектираното водовземно съоръжение се определя по формулата: 
Qест

л = Tр I L 
Tр – регионална средна водопроводимост 255 м2/дн 
I – хидравличен градиент – 0.0048 
L – ширина на подземния поток 
В случая L на потока в разглежданата част от ПВТ се приема за 2 000 метра 
Следователно Qест

л = 2 448 м3/д или 28.3 л/сек. 
Локалните експлоатационни ресурси на същата част от участъка се приемат за равни на естествените. 
Локални експлоатационни ресурси на водовземното съоръжение 
За целта прилагаме хидродинамичния метод - неограничен пласт за безнапорен водоносен хоризонт при което 

е спазено условието t ≥ 2.5r2/a. 
Локалните експлоатационни ресурси Qексл се определят по формулата, от която се получава 
Qексл = 2022 м3/дн = 23.4 л/сек 
Следователно: 
QEP1 = 0.4 Qексл = 9.4 л/сек – гарантирани 
QEP2 = 0.6 Qексл = 14 л/сек – възможни 
На утвърждаване подлежат QEP1 + QEP2 = 23.4 л/сек. 
Съгласно технологичния разчет необходимото водно количество е Qпр = 6.5 л/сек. 
От горното се вижда, че локалните експлоатационни ресурси на водоизточника 
удовлетворяват исканото водно количество: 
Qескл > Qпр 
 
Обосновка за задоволяване на водоползването 
Избраното място за изграждане на тръбния кладенец е съобразено с инвестиционния проект за 

предвижданото капково напояване на земеделските култури и схемата на водоснабдяване. Предвижда се тръбния 
кладенец ТК Пленимир да е разположен в североизточната част на имота с оглед водоснабдяване на трите 
парцела. От него ще се захранва резервоар с обем от 100 м3 и по гравитачен път ще се извършва напояването. Ще 
се изгради шахта, прикриваща водовземното съоръжение да се защити фонтанната арматура с шестзначен 
водомер, отчитащ отнетото водно количество и уред за измерване на водното ниво. 

Отпадъчните води няма да се формират поради естеството на водоползването. 
 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

С предвиденото в инвестиционното ще се увеличи количеството и качеството на произвежданата продукция 
за български пазар, а предвиденото напояване ще осигури равномерно напояване на насажденията, с нисък 
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разход на вода. ИП отговаря на приоритетите за развитие за Област Добрич, което ще допринесе и продължи  
развитието на земеделието. 

Целесъобразно е за напояване да се използва вода от собствен водоизточник. Целта на напояването е да 
поддържа оптимална влажност за дадената култура. Нуждата от вода за напояване на дадено насаждение е 
разликата между нуждата от вода на растението и количеството дъждовна вода, което то би могло да използва 
(ефективно количество валежи). Ефективното количество валежи се изчислява ежемесечно с помощта на данните 
за измерените валежи от НМХ. 

Количеството необходима вода се изчислява за всяка една култура, отглеждана по схема за напояване, което 
обикновено се прави всеки месец. 

Необходимо водно количество според заданието на инвеститора: 
Поливна площ – 97.99 дка. 
Домати в ПИ 020054 – 23.124 дка по 750 м3/дка при средно суха година = 17 343 м3/сезонно или 23.124 дка по 

700 м3/дка при влажна година = 16187 м3/сезонно; 
Краставици в ПИ 020024 – 26.669 дка по 800 м3/дка при средно суха година = 21 335 м3/сезонно или 26.669 

дка по 750 м3/дка при влажна година = 20002 м3/сезонно; 
Дини и пъпеши в ПИ 020002 – 48.199 дка по 600 м3/дка при средно суха година = 28 919 м3/сезонно или 

48.199 дка по 550 м3/дка при влажна година = 26509 м3/сезонно; 
 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности и кумулиране с други 
предложения. 
ИП няма връзка с другите съществуващи и одобрени с устройствени планове на възложителя. Не се очаква 
кумулативен ефект с други дейности, тъй като характера на ИП е  благоприятен и ще допренесе за използване на 
свободните водни ресурси.  
 
4. Подробна информация за разгледани алтернативи. 

Нулева алтернатива е възможността да не се осъществи дейността, предвидена с инвестиционното 
предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване 
компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане. От описаното по-горе става ясно, че реализацията 
на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да 
доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не се препоръчва да бъде изпълнена 
нулева алтернатива. Освен това, успешната реализация на инвестиционното предложение ще има голям 
екологичен ефект, свързан с намаляване на почвената ерозия и разхода на вода за напояване. Изборът на 
технологията е направен след проучване на различните методи за напояване (мелиорация).   

Днес най-често срещаните автоматични напоителни системи, използвани за поливане на градински и 
плодови култури, са пръскачките и капковите системи.  

Пръскачките създават изкуствен дъжд над растителните култури и се състоят от моторна помпа, 
тръбопровод под налягане и механизми за разпръскване. Най-използваните видове са преносими тръбни системи, 
самозадвижващи се серпантинни системи и въртящи се системи. Микро-пръскачките с ниско налягане за 
напояване са много практични, особено за култури, които изискват големи количества вода и често напояване. 
Друга автоматична система за напояване от същия тип представлява голяма макара или вагонетка. Пръскачката се 
поставя на вагонетка с колела, която се задвижва от хидравличен мотор, захранван от налягането на водата за 
напояване. Тези системи достигат до 80 м и покриват площ от 2 хектара при скорост между 12 и 120 м/ч.  

Капковите системи позволяват на водата да се придвижи в малки количества на тънки струйки по 
пластмасовите тръби. Те са удобни за райони с малко вода и позволяват дори и при ветровити условия водата да 
се придвижи по тръбите. Има много автоматични системи за капково напояване, като например капковата тръба, 
която може да има сезонна или многосезонна продължителност на употреба. Тези напоителни системи спестяват 
около 1/3 до 1/2 от количеството вода, изразходвано със системите за пръсково напояване. Други системи се 
състоят от основна мрежа, задвижвана от устройство с моторна помпа, която после се разклонява в мрежа от 
странично разположени гумени или пластмасови тръби. 
Основната мрежа може да се постави под земята или просто да се остави на повърхността. Другите тръби също се 
поставят на земята или се повдигат 1 до 1,5 м над земята. Средното работно налягане варира между 0,5 и 4 бара, а 
дебитът на всеки емитер е от 1 до 15 л/ч.  

 
Капковото напояване е най-съвременният и ефикасен начин за напояване на трайните насаждения. Освен че 

с него най-добре се задоволява оптималната нужда на растенията от вода, то е и най-икономичният начин. Не на 
последно място с напояването по капков път най-добре се регулира температурният режим както в зоната на 
корените, така и под короната на дръвчетата. 
 
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на 
строителството. 
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 ИП ще се реализира в ПИ №№ 020024, 020002 и 020054, землище на с. Пленимир, общ. Генерал Тошево,  с 
обща площ 97,99 дка и начин на трайно ползване – за полски култури. 

 
Територията, на която ще се реализира ИП се намира на около 3 км от населено място – с. Паскалево и с. 

Ломница. В близост няма обекти подлежащи на здравна защита в радиус от 4 км, а изграждането и 
експлоатацията на ИП не може да повлияе негативно върху околната среда и човешкото здраве.  

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. 

ИП предвижда изграждане на тръбен кладенец за напояване на земеделски култури. 
От направената обосновка на необходимото годишно водно количество, съгласно нормативните документи, 
проектният дебит на ТК  се предвижда да бъде 67 597 м3. 
Сондирането ще се извърши с автосонда от лицензирана фирма. 
Описание на избраната система за капковото напояване. 
Основните процеси за реализация на обекта включват следното: 

- предпроектни проучвания и проектиране; 
- подготовка на терена - почистване, нивелация и др; 
- доставка, строителство и монтаж 

Строително-монтажните работи свързани с изграждане на системата за капково напояване се свеждат 
до изкопни работи по трасетата на транспортния и разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по 
тръбната мрежа и поливните крила, монтаж на командните възли и шахтите и обратното засипване на изкопите. 
Всички дейности ще се извършват само на територията на имотите предмет на ИП. На схемата е показан начина на 
разполагане на трасетата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Капковото напояване представлява система от тръби за бавно и продължително напояване. За целта в 

тръбите са инсталирани специални капкоотделители за редуциране на налягането и равномерно разпределяне на 
водата по линията. Системата за капково напояване съдържа няколко основни компонента:  
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 водоизточник - сондажен тръбен кладенец;  
 помпа (соларни панели); 
 филтърен възел (мрежести, дискови, груби, хидроциклонни). Правилната филтрация е едно от най-

важните решения в системата за капково напояване, защото снабдява капкообразувателите с чиста 
вода. Мрежестите филтри са с опростена конструкция, имат пластмасова или метална цедка, която 
задържа твърди частици. Грубите се използват за филтрирание на чакълеста или песъчлива почва. 
Хидроциклонните са подходящи за вода от сондажни кладенци с много пясък. Те функционират на 
принципа на центробежни сили и гравитация, които се образуват в конусовидно тяло. 

 водопреносна система - тръби, фитинги и капкови маркучи. Тръбите са полиетиленови с различен 
диаметър и пренасят вода от водоизточника до капковите маркучи. Разполагат се на повърхността 
или са закопани в почвата. 

По време на изграждането на системата за капково напояване не се очакват значителни въздействия 
върху околната среда в района. Хумусния пласт няма да бъде нарушен, тъй като след обратното засипване на 
разпределителните тръбопроводи, хумусът ще се разстелен отново над изкопите. 

В конкретния случай системата представлява мрежа от тръби за бавно и продължително напояване. Най-
важната особеност е, че в тръбите са инсталирани специални капкоотделители, с помощта на които се редуцира 
налягането и така се дава възможност за по-равномерно разпределение на водата по линията.  

Основната цел при инсталиране на една напоителна система е да компенсира изпарената от почвата и 
отделената чрез листата вода, както и водата загубена при оттичане.  

При избраната система за капковото напояване се икономисва вода - водата се подава на порции точно до 
корена на растението. Това осигурява необходимостта на едно растение да получи определено количество вода 
на ден, но при бавен процес на напояване.  

Не се очаква наличие на опасни вещества от приложение №3 към ЗООС 

Предимствата на избраната системата за капково напояване пред останалите алтернативи:  
 Задоволява нуждите от вода на овошките;  
 Равномерно напояване по дължината на капко-отделителната тръба; 
 Поддържа постоянно ниво на влажност на почвата. Възможност за бърз и лесен монтаж 

(демонтаж).  
Компоненти на избраната системата за капково напояване:  

 Водоизточник – сондаж; 
 Помпа (соларни панели); 
 Филтърен възел (мрежести, дискови, груби, хидроциклонни и мрежести и хидроциклони). 

Правилната филтрация е едно от най-важните решения в системата за капково напояване, то е също "сърцето" на 
системата, тъй като снабдява капкообразувателите с чиста вода. Мрежестите филтри са с опростена конструкция, 
имат пластмасова или метална цедка, която задържа всички твърди частици, надвишаващи мрежата на филтъра. 
Грубите са предназначени за филтриране на водата през чакълеста или песъчлива почва. Хидроциклоните филтри 
са много подходящи за вода от сондажни кладенци с много пясък. Функционирането им е на база центробежни 
сили и гравитация, които се образуват в конусовидно тяло. Пясъчните филтри се монтират на места където 
водоизточника е река, езеро или язовир.  

 Водопреносна система - тръби, фитинги и капкови маркучи. Изградена е от поелитиленови тръби с 
различен диаметър, които осигуряват пренос на вода от водоизточника до капковите маркучи. Могат да бъдат на 
повърхността, а също така и закопани в почвата. Фитингите осигуряват свръзка на отделните компоненти в едно 
общо цяло (адаптори, муфи, нипели, кранове, тапи и др.).  

 Продължителност на поливния период е 120 дни (през месеците май, юни, юли и август). 
 Максималното средноденонощно водно количество – 563 м3. 

Необходимото водно количество ще се разпределя както следва: 
Домати в ПИ 020054 – 23.124 дка по 750 м3/дка при средно суха година = 17 343 м3/сезонно или 23.124 дка по 

700 м3/дка при влажна година = 16187 м3/сезонно; 
Краставици в ПИ 020024 – 26.669 дка по 800 м3/дка при средно суха година = 21 335 м3/сезонно или 26.669 

дка по 750 м3/дка при влажна година = 20002 м3/сезонно; 
Дини и пъпеши в ПИ 020002 – 48.199 дка по 600 м3/дка при средно суха година = 28 919 м3/сезонно или 

48.199 дка по 550 м3/дка при влажна година = 26509 м3/сезонно; 
Подаването на тези водни количества ще се осигури чрез подаване на необходимото количества вода до главни 
тръбопроводи, които подават водата в поливните тръбопроводи /поливни крила/, разположени перпендикулярно 
на редовете, съответно на зеленчуковата градина и на градината за дини и пъпеши. 
7. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава, тъй като за 
достъп до обекта ще се използват съществуващите полски и асфалтови пътища граничещи с имота. 
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8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване 
и последващо използване. 

 
Предвижда се конструкцията на съоръжението за подземни води да осигурява изолиране на водите от по-

горе лежащите подземни водни тела и да предотвратява проникването на повърхностни води в тръбните 
кладенци. 

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение 
ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните компетентни органи. 

Работната програма е следната: 
1. Хидрогеоложка картировка на район и набиране на информация за близкостоящите  водоизточници; 
2. Прокарване и хидрогеоложко изследване на проучвателно-експлоатационен сондаж; 
3. Начало на хидрогеоложкото проучване – до 5 дни от датата на полученото разрешително; 
4. Изследване. 

 
След изграждането на кладенеца ще се проведат опитно-филтрационни изследвания съгласно изискванията на 
Наредба 1/10.10.2007 г. 

 Промиване с чиста вода  
 Водочерпене с ерлифт  
 Водочерпене с помпа (помпен тест) с максимален дебит възстановяване на водното ниво до 

статично (Нст)  
 Водочерпене с помпа с проектния дебит  
 Тристепенен помпен тест с продължителност  

В края на водочерпенето ще се вземе водна проба за анализ на показателите по Приложение №1 на Наредба 
№1/2007 г. Анализът ще се извърши в акредитирана лаборатория. Резултатите от химическия анализ на 
подземните води ще се използват за оценка на съответствието им към стандарта на качеството на подземните 
води съгласно изискванията на Наредба №1 на МОСВ. 

Обща продължителност на работата строителният период по реализацията на инвестиционното 
предложение се очаква да продължи до 2-3 месеца и протече в няколко етапа. Тези етапи са относителни, 
защото не могат строго и времево да се отделят. Всичко зависи от създадената организация и графици на 
изпълнението на отделните подобекти, както и от ритмичността на доставките на съоръженията и 
оборудването.  

Поради сравнителната отдалеченост на имотите, в които ще се реализира ИП от жилищни зони и зони с 
особен териториален статут подлежащи на защита, не се предвижда прекъсване на строителството през периода. 
По икономически съображения ще се използват суровини и материали от най-находящи се доставчици 
(строителни фирми и складове).  

Експлоатационният период на системата се определя от амортизационните отчисления на основното 
оборудване /капковото напояване и помпата/. При сегашните условия може да се предположи, че цялостна 
реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация ще се наложи след около 8 – 10 години.  

След приключване на експлоатацията на съоръжението, ще се изготви проект за ликвидация, 
рекултивация и евентуално консервиране на сондажа, като нарушения терен ще бъде възстановен. 
 
9. Предлагани методи за строителство. 

Предвижда се прилагането на стандартни методи на строително-монтажните дейности (земно-изкопни 
работи по трасетата, монтажни дейности и обратно засипване на изкопите). 

Реализацията на инвестиционната инициатива ще започне след завършване на процедурите, свързани със 
ЗОЗМ и с опазването на околната среда.  

През това време ще се извършат основните инженерни дейности по отношение на инфраструктура и 
мрежите. Ще се използват суровини и материали от най-близко находящи се доставчици.  

По експертна оценка на база на изпълнени аналогични обекти общата продължителност на 
строителството е от порядъка до 8 месеца без прекъсване.  

Технологичните ограничения за работа са свързани със съобразяване на транспортните маршрути с 
изискванията на контролните органи по движението и общинските власти.  

Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура.  
Необходимата механизация за изграждане на обекта е:  

 багер хидравличен;  
 автокран;  
 бордови автомобил. 
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10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията. 
Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използването на земеделска земя, вода и 

дървен материал за опорната конструкция. Предвижда се необходимата вода за функциониране на системата за 
капково напояване да се осигури чрез собствен водоизточник - сондажен кладенец, след издаване на 
резрешително за водовземане, съгл. изискванията на Закона за водите от Басейнова дирекция - Плевен. 

По време на експлоатация на съоръженията се предвижда водочерпене на подземни води. 
По време на строителството ще се използват следните видове природни ресурси: земя, вода, баластра, 

пясък. Земята, като природен ресурс ще претърпи изменения по време на изкопните работи за изграждане на ТК, 
но ще има ограничен обхват. Излишните земни маси ще се извозват на депо определено от общината. 
Баластра и пясък и пр. ще се използува при изграждането на бетоновите водомерна шахта, възстановяване на 
настилките около кладенеца и др. 

 
Строителните материали - бетон, разтвори, тръби и др. ще се доставят от фирмата изпълнител. 

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, 
съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и 
здравето на хората. 
Експлоатацията на кладенците, е свързано основно с ползване на природен ресурс - подземни води. 
 
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране. 
При строителството няма да се генерират голямо количество отпадъци. През време на изпълнение на СМР се 
очаква да се образуват незначителни количества битови отпадъци, които всекидневно ще се събират и изхвърлят 
в контейнер, обслужван от специализирана фирма по сметосъбиране и сметоизвозване. 
При строителство на съоръженията: 
Очаква се формиране предимно на земни маси -  песъчлива глина с гравий и чакъл; пясък - разнозърнест, с гравий; 
глина - жълто- до светлокафява на места с варовити ядки.  Изкопните земни маси ще се използват основно при 
изпълнение на вертикалната планировка на обекта.  
При експлоатация на обекта: 
Изграждането на  водовземно съоръжение – ТК не предполага генериране на отпадъци.  
Не се предвижда генерирането на други видове отпадъци освен гореописаните. 

 
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. 

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни последствия върху околната 
среда. Дейността не е свързана със замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда. 
Реализацията на инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект, тъй като ще се намали 
почвената ерозия и ще се понижи разхода на използваните водни количества за напояване. 

При осъществяване на инвестиционното предложение, следва да бъдат взети предвид следните мерки за 
намаляване на възможни отрицателни въздействия върху околната среда: 

 Всички процеси по подготовка на сондажната площадка, обезопасяването й, монтажа и демонтажа на 
сондажната апаратура, да се извършват съгласно комплексните единни трудови норми за сондажни 
работи, нормите за безопасност на труда и нормите за опазване на околната среда. 

 При изграждането и водочерпенето на тръбния кладенец да се спазват всички 
 изисквания на "Правилник по безопасност на труда при геолого-проучвателните работи", Наредба 

№3/1996 г. за "Инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и ПО" и 
Наредба №6/1996 г. за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност на трудовата 
дейност. 

 При евентуални замърсявания на почвата с ГСМ от използваните машини, в хода на проучвателните 
работи, да се извърши изгребване на почвата на дълбочина 0,2 m под проникването, след което да се 
извърши рекултивация на терена. 

 В процеса на експлоатация да се провеждат собствени системни наблюдения върху количествата и 
качествата на добиваната подземна вода в съответствие с чл.174 от Закона за водите; 

 С цел опазване на поздемните води от замърсяване, е необходимо при реализирането на 
инвестиционното предложение да се спазват забраните на чл.118а, ал.1, т.2-5 и чл. 118в, т.1 от Закона за 
водите. 
 

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). 

Не се предвиждат други дейности, свързани с това инвестиционно предложение. Всички процеси са описани 
по-горе. 

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



10 
 

Осъществяването на инвестиционното предложение е свързано с издаване разрешително за водовземане от 
подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от БДДР по реда на Закона за водите.  
 
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

Комфортът на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание на природни 
образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, оптимална температура, 
влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което обкръжаващата природна среда създава у човека 
състояние на благополучие и спокойствие, и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност. 

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно нарушаване на комфорта 
в района. Този дискомпорт ще се прояви по време на строителните работи по изграждане на ТК, като завишаване 
на шумовите нива, запрашеност от техниката и транспортните машини с материалите за обекта, но няма да се 
окаже значително въздействие върху околната среда. 

Реализацията на проектното предложение е свързана с отделянето на емисии на вредни вещества в 
атмосферата в резултат от работата на строителните машини. Тези замърсявания са в минимални количества и с 
малък териториален обхват, т.е. няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване. 

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и 
дискомфорт на околната среда. Реализацията на инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект, 
свързан с намаляване на почвената ерозия в района и разхода на вода. При изграждането на системата за 
капково напояване не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите околната среда. 
 
16. Риск от инциденти. 

Всяко строителство крие потенциална опасност от инциденти и аварии. За намаляване на риска от аварии 
ще бъде създадена организация на строителния процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от 
квалифицирани работници. 

Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и 
изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото 
здраве. 

ІІІ. 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.  

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на Възложителя. 
Територията, на която ще се реализира ИП не попада в защитени територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  Най-близката ЗЗ е „Чаиря” с 
код BG00002058, определена съгласно чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие определени съгласно чл. 6, 
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп).   
Проектът ще се реализира ще се реализира в ПИ №№ 020024, 020002 и 020054, землище на с. Пленимир, общ. 
Генерал Тошево и няма да засегне в отрицателен аспект населението в близост до него. Изключва се и 
възможността да има влияние върху хората или тяхното здраве. Не се очаква утежняване на екологичната 
обстановка в района на обекта. Разтояние на обекти и Обществени сгради намиращи се около бъдещото 
инвестиционно намерение: 
- Жилищни сгради – около 630 метра 
- Висши учебни заведения, мотели, хотели, места за отдих, лечебни заведенияне - не се намират в близост до 
обекта. 

 
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на 
инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи. 
ИП не засяга чужди земеделски земи и/или имоти. Към настоящият момент няма други ползватели на имота. 

 
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 
Реализацията на ИП няма да промени начина на трайно ползване на терена. В съседство на инвестиционното 
предложение не се ограничава използването на земите за традиционните цели или съгласно тяхната категория, 
статут или собственост.  
 
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. 
Поземлените имоти попадат в повърхностно водно тяло “Парън дере” с код BG1DJ900R1015 с неизвестно 
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екологично състояние. 
ИП попада в подземни водни тела: „Карстово-порови води в Неоген-сармат Добруджа“ с код BG1G000000N049 и 
„Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051, които са в добро количествено и химично 
състояние. 
ИП попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от 
ЗВ – уязвима зона.  
ИП не попада в чувствителни 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.  
Реализирането на ИП е допустимо и е в съответствие с целите и мерките за постигане на добро състояние на 
водите, ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. и няма да окаже значително влияние върху водите и водните 
екосистеми 

4.а. Качество и регенеративната способност на природните ресурси. 
Въздействието върху подземните води ще бъде пряко, краткотрайно и временно в рамките на ежегодния поливен 
сезон, поради което не се очаква негативно въздействие на водите в района на инвестиционното предложение. 
Реализацията и в последствие експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага оказване на 
негативно въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района. Компонентите на 
околната среда в района не са подложени на въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.  
 
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

По отношение на местоположението на обекта, предмет на инвестиционното предложение, са разгледани 
няколко алтернативи, ограничени в рамките на собствеността. От тях, на база на комплексен анализ, е избрано 
разглежданото местоположение. Неговите предимства са свързани с различни съображения:  

 Алтернативи по отношение на ситуационните решения;  
 Алтернативи по отношение на конструктивните решения;  
 Алтернативи по отношение на технологичните решения;  
 Алтернативи за капацитет;  
 Алтернативи по отношение на експлоатацията;  
 Собственост на имота; 
 Нулева алтернатива.  

Нулева алтернатива е възможността да не се осъществи дейността, предвидена с инвестиционното предложение. 
Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на 
околната среда от замърсяване и увреждане. От описаното по-горе става ясно, че реализацията на 
инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да 
доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не се препоръчва да бъде изпълнена нулева 
алтернатива.  
В близко съседство няма обекти, подлежащи на защита, върху които разглежданото ИП може да повлияе 
негативно. 
 
ІV. Характеристики на потенциалното въздействие: (кратко описание на възможните въздействия вследствие на 
реализацията на инвестиционното предложение): 
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, 
атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, 
биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими 
културни ценности, както очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, 
различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, 
радиации, както и някои генетично модифицирани организми. 
Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейност, оказваща отрицателно въздействие 
върху хората и тяхното здраве. Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори 
по отношение населението на с. Пленимир и близките населени места. Не се засягат територии, зони и/или 
обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита. При осъществяване на 
обекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и 
експлоатацията се осъществят 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 
неговите елементи. 
Не се засягат защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони по Закона за 
биологичното разнообразие. 
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При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. 
Въздействието върху подземните води ще бъде пряко, краткотрайно и временно в рамките на ежегодния поливен 
сезон. Обхватът на въздействието се ограничава в площта на имота без да засяга населени места и 
повърхностните води в района. Въздействието ще се проявява ежегодно само през поливния сезон. 

Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра. Земните изкопни 
маси, които ще се формират при полагане на елементите на системата ще се използват за обратната засипка и 
заравяне на терена. 

Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с дейности, оказващи 
отрицателно въздействие върху ландшафта в района. Основните нарушения на територията на обекта ще бъдат 
техногенни, временни и то само в зоната на изкопите за полагане на елементите на системата. 

На територията на имота, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не са 
установени находища и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове, поради което не се 
очаква отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие в района. 

 
Въздействие върху хората и тяхното здраве 
Имота се намира в извън населено място, най-близката жилищна сграда се намира на повече от 630 км, няма 
училища, детски градини и други обекти /хотел, кино, училище и др./ подлежащи на здравна защита. 
Черпената вода ще се подава директно към тръбите на поливната система на зърнените масиви, без да има досег 
с външната атмосфера и няма да променя състава си. Не се предвижда третирането й с химикали или друга 
обработка. Инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителни зони на източници за питейно-
битово водоснабдяване. 
Изграждането на тръбния кладенец е свързано с извършване на сондажни работи. За целта ще бъде използвана 
сондажна апаратура.  
По време на строителството на сондажния кладенец ще бъде използвана и товарна и транспортна техника. Тъй 
като строителните работи са предвидени да се извършат само в светлата част на денонощието и в много 
ограничен период от време (около 30 дни в зависимост от атмосферните условия), може да се твърди, че той няма 
да оказва шумово натоварване и неблагориятен здравен ефект върху населението. 
Запрашеността при извършване на строителните работи в зависимост от състоянието на терена, влажността на 
въздуха, интензивността на работа, използваната строителна механизация и др. Фактори, по литературни данни 
може да е от 0.1 до 1.2 mg/m3 - т.е. понякога може да достигне до нива, превишаващи ПДК за населени места, но 
сондажните дейности ще се извършат в светлата част на деня и ще се съобрази с близкостоящите и обитавани 
жилищни сгради. Принципно тези емисии са ограничени в строителната зона на съоръженията по време и 
количества, тъй като строително-монтажните работи (СМР) ще се извършват само през деня и ще са с 
продължителност до няколко дни в сависимост от атмосферните условия. 
По време на строителството е възможно запрашаване на площадката, като разпространението на праха ще зависи 
от посоката на въздушните течения. Препоръчително при извършване на строителните дейности да се 
предприемат действия насочени към ограничаване разпространението на праховите емисии /финни прахови 
частици/ чрез оросяване на площадката. Като се има предвид, че експозицията ще е временна и че ще предпиемат 
мерки за намаляването на праховите емисии, считаме че неблагоприятния здравен ефект върху населението ще е 
минимален. 
По време на строителството не се очаква шумът и емисиите от строителните машини няма да имат 
неблагоприятен здравен ефект върху населението.При изграждане и експлоатацията на тръбния кладенец не се 
предвиждат взривни работи. 
По време на експлоатацията следва да се вземе предвид факта, че използването на сондажния кладенец не е 
свързано с отделяне на вредни и неорганизирани емисии, поради което няма предпоставки за оказване на 
неблагоприятен ефект върху хората и тяхното здраве. 
Атмосферен въздух  
Оценка на въздействието върху атмосферния въздух в резултат от реализацията на мероприятията и дейностите, 
предвидени в инвестиционното предложение може да се търси в два аспекта – в процеса на строителството и при 
експлоатацията на обектите.  
При изкопните работи ще има отделяне основно на прах. Степента на запрашеност зависи от почвата, 
използването на строителна механизация, интензивността на работа и др. фактори, но това замърсяване ще има 
локален обхват - строителната площадка на съответния обект и радиус до 20 м около нея.  
Практиката показва, че е възможно при неблагоприятни климатични условия (сухо време, фина структура на 
земната маса и др.) максималните приземни концентрации на прах да достигнат до 2 пъти стойността на нормата, 
но това въздействие е с ограничен териториален обхват, с краткотрайна продължителност и с ниска честота 
(изолирани явления). При работата на строителните и транспортните машини, с отработени газове от двигателите 
ще се отделят азотни и серни оксиди, въглероден оксид, въглеводороди и др. По-значителни изхвърляния на 
вредни емисии над усреднените стойности могат да се очакват при форсиране на машините, но броят на това 
действие е случайна величина и трудно може да бъде преценен.  
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Оценката на въздействието на замърсяването от строителната механизация върху атмосферния въздух се базира 
на тези данни и на съображения за разпространение на приземни емисии сочи, че въздействието на 
замърсяването от този източник ще се ограничи в радиус до около 20 м. Малкият обхват на замърсяването и 
неговата неголяма продължителност по обекти са основания да се прогнозира, че строителните работи няма да 
окажат значително въздействие върху качеството на въздуха.  

 
Шум и вибрации  
Основни характеристики на шума и на вибрациите са механичните трептения с честота от 16 до 20 000 Hz, които се 
разпространяват в еластична материална среда (най-често въздух) и предизвикват слухови усещания, се наричат 
звук. За шум се счита всеки неприятен или нежелан звук, който нарушава тишината и отдиха или е опасен за 
здравето, като предизвиква разнообразни функционални и структурни увреждания, намалена работоспособност, 
затруднява речевото общуване и възприемането на звуковите сигнали от околната среда. От хигиенна и психо - 
физиологична гледна точка към шумовете се причисляват и тоновете (звуци с определена честота), когато те 
оказват вредно въздействие върху човешкия организъм.  
По-важните физични параметри, характеризиращи звуковите колебания са:  
- Честота – брой трептения за 1 s, изразява се в Hz;  
- Звуково налягане - разликата между моментната стойност на налягането в средата, в която се разпространяват 
звуковите вълни, и налягането в същата среда при липса на звукови вълни;  
- Интензитет на звука - звуковата енергия, която преминава през единица площ (1 m2) за единица време (1 s);  
- Ниво на звуково налягане (ниво на интензитета на звука): Lp = 20.lg(p/po); ( LJ = 10.lg(J/Jo)), където:  
- Lp (LJ) е ниво на звуково налягане (интензитет на звука);  
- P (J) - ефективна стойност на звуковото налягане (стойност на интензитета на звука;  
- po (Jo) - прагово значение;  
- po = 2.10-5 Pa;  
- Jo = 10-12 W/m2) при честота 1000 Hz;  
Ниво на звука по XY - ниво на звука, определено с шумомер при честотни корекции x =A, B, C или D и при време на 
осредняване Y = F, S или I;  
Еквивалентно ниво на звука - определя се с използване на зависимостта: 
Leq = q/0.3 . lg(1/T).Σ10(0.3.Li)/q.ti , където:  

- T - интервал от време, за който се определя еквивалентното ниво на звука; 
- Li - стойност на нивото на звука в интервала ti;  
- q - коефициент (обикновено се приема q = 3 dB);  
- Сила на чуване - субективна оценка на интензитета на звука.  

По-важните физични параметри, характеризиращи механичните трептения (вибрациите) са:  
- честота, Hz;  
- вибропреместване, μm;  
- виброскорост, mm.s-1;  
- виброускорение, m.s-2;  
- Ефективна стойност на параметрите на вибрации;  ниво на виброскоростта, Lv ,dB  

Lv=20lg(v/v0), dB, където:  
- v – средноквадратична стойност на виброскоростта;  
- v0= 5.10-5 mm.s-1 -прагова средноквадратична стойност на виброскоростта. Вредните въздействия на 

вибрациите и шума върху човека за различните честотни диапазони (инфразвук f < 16 Hz; звуков диапазон 16 < f < 
18 000 Hz; ултразвук f > 18 kHz  

Въздействие на шума и вибрациите върху човека  
Експериментално е установено, че резонансните честоти на частите на човешкото тяло са: на гръдния кош 

2-12 Hz, на краката 2-8 Hz, на стомаха 4-12 Hz, на главата 20-30 Hz, на очите 60-90 Hz. Тогава когато вибрациите в 
тези честотни ленти са значителни, човек има болезнено усещане и дискомфорт в резултат от резонансни явления. 
Всичко това води до нарушения във вестибуларния апарат, прилошаване, нарушаване на дишането и сърдечната 
дейност, нарушаване на зрението. Повишените вибрации и шум в жилищата водят до нарушаване на условията за 
отдих и сън, и последваща неефективна работа.  

На площадките, където се предвижда изграждането на обекта, няма разположени източници на шум 
и/или вибрации, в резултат от действието, на които да се достига до наднормени нива на шумовото и 
вибрационното състояние на средата. Основният източник на шум в района на ИП е транспортния трафик, който е 
в светлата част на деня. На площадката, където се предвижда изграждането на ТК, няма разположени източници 
на шум и/или вибрации, но и самото ИП не е свързано с генерирането на шумово натоварване. 

На разглеждания етап на проектиране на обекта, все още не е определен състава на използваната 
строителна техника. Оценявайки експертно необходимия обем строителна техника, която ще бъде използвана при 
строителството на обекта, са посочени статистически данни за шумовите нива на използваните машини и 
съоръжения.  
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Статистически данни за шумовите нива на използваните при строителни машини и съоръжения (dB(A)), са 
както следва:  

Ниво на звуковото налягане  
Долна граница / Горна граница  

1. Багер      80   91  
2. Сонда      89   92  
3. Тежкотоварни автомобили    73   93  
4. Компресор въздушен     86   99  
5. Автокран      73   93  
6. Вибратори      82   98  

 
Повърхностни и подземни води  

Според районирането, възприето за националната хидрогеоложка информационна система, 
разглежданият район принадлежи към Дунавски район за басейново управление на водите с център гр. Плевен. 

Повърхностни води 
Районът на обекта съгласно физико-географското райониране попада в Добруджанската подобласт на 

Източна Дунавска равнина. Тя е с нисък пластово-денудационен и акумулационен релеф, малкоамплитудни 
денивелации на денудационните фации и значително потъване на акумулационните фации на заравнените 
повърхнини. 

Повърхностните води на сушата се отнасят към Черноморската водосборна област. В хидроложко 
отношение районът се отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване и район с преобладаващо 
влияние на подпочвеното подхранване.  

Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по деретата и другите 
овражни форми при проливни валежи. Повърхностният отток се отвежда към морето, изпарява се или понира в 
карстовия терен. Районът е беден на повърхностни водни ресурси на сушата – няма реки и езера. Повърхностните 
води по принцип не са замърсени от производствени дейности. 

В района на инвестиционното предложение повърхностните води се формират от атмосферни валежи, 
повърхностни атмосферни води от водосборната област и от карстови извори над разглежданата територия. 
Стойността на евапотранспирацията, определена по емпиричната формула на Turk, е 380 mm, т.е. само 18-19% от 
общото количество валежна вода, което е над 100000 m3/a само за територията на обекта, отива като 
повърхностен и подземен отток – това е около 19000 m3/a. Част от повърхностните води се оттичат 
безпрепятствено от естествените релефни форми /локални дерета/, но има и застойни безотточни зони, където 
водите се акумулират и попивайки в терена влошават общата устойчивост на склона. Повърхностните води са 
сезонно неравномерно разпределени с пик в края на есента, зимата и началото на пролетта.  

В разглеждания район липсват съществени източници на замърсяване на водите. 
 

Технология за експлоатацията на обекта предвижда ограничено и икономично ползване на водни 
ресурси, която в този случай се явява възобновим ресурс, поради което количествена и качествена оценка на 
водните ресурси на територията на обекта не е необходима.  

Инвестиционното предложение не предвижда използването на технологии, които да причиняват 
замърсяване на повърхностните и питейните води на площадката. Поради това реализацията на инвестиционното 
намерение не променя състоянието на повърхностните води и не оказва никакво въздействие върху тях.  

По време на изграждане на трасето на напоителната система е възможно да се създадат условия за 
негативно въздействие върху повърхностните и подземни води от отпадни масла от транспортно – подемните 
машини използвани при строителството, а също от битови отпадъци от строителите.  

При спазване на предвидените мерки по време на строителството не би трябвало да се очакват негативни 
въздействия върху компонента на околната среда . 

 
Геоложката среда  
Всеки от клоновете на трасето на системата ще заема малка площ, поради което може да се приеме, че 
въздействието върху геоложката основа ще бъде локално с малък дълбочинен обхват.  
Въздействието може да се дължи от неправилно проектиране и строителство, като предизвика пропадания и 
други процеси. Не се очаква съществено нарушение на режима на плитките подземни води. Предварителна 
инженерна подготовка на терена ще е наложително при положение, че са налице по сложни инженерногеоложки 
условия.  

При изграждането и експлоатация на ТК въздействието върху геоложката основа ще бъде локално с малък 
дълбочинен обхват.  
Въздействието може да се дължи от неправилно проектиране и строителство, като предизвика пропадания и 
други процеси. Не се очаква съществено нарушение на режима на плитките подземни води. Предварителна 
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инженерна подготовка на терена ще е наложително при положение, че са налице по сложни инженерногеоложки 
условия.  
 
 
Отпадъци  

Строителни отпадъци ще се отделят главно през строителния период и ограничено количество при 
ежегодните ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси.  

Инвестиционното предложение е на идейна фаза, поради което оценката на генерираните количества 
отпадъци е твърде условна.  

По време на изграждането на обекта прогнозните количества отпадъци, формирани на площадката, се 
очаква да бъдат следните:  

код 17.05.06 - “изкопани земни маси” – от изкопни дейности се формират около 1200 - 1500 м3. земни 
маси, от които над 100% могат да се използват за обратна засипка и вертикална планировка;  

Необходимо е от страна на кмета на община Генерал Тошево да се организира и въведе система за 
екологосъобразно третиране на образуваните ТБО, съобразно разпоредбите на ЗУО, да се определи и транспортна 
схема за извозване на строителните отпадъци, както и е необходимо отреждането на временни депа.  

Инвестиционното предложение не предвижда пренасяне (транспортиране) на строителните отпадъци. 
Тази дейност ще се изпълнява от фирмите - изпълнители и подизпълнители на отделните видове СМР на обекта по 
утвърдени от кмета на общината транспортна схема, маршрут и график до определените депа и места, в 
съответствие със ЗУО.  

Конструктивните елементи и материали ще се доставят директно на работната площадка на всеки 
подобект и влагат непосредствено в предвидените строителни дейности. Строителните отпадъци своевременно 
ще се извозват от организацията, извършваща строителството на обекта, на депо определено от Кмета на 
общината.  

Мерки за ограничаване вредното въздействие от отпадъците, генерирани в обекта по време на 
строителството, съгласно ЗУО.  

По време на изкопните и строителните дейности по изграждане на отделните подобекти, образуваните 
отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки, определени от главния изпълнител на 
обекта, до:  

- извозване на строителните отпадъци по маршрут за транспортиране на строителни отпадъци на депо, 
определени от кмета на общината;  

- събиране на битовите отпадъци в метални контейнери и извозването им на организирано депо за ТБО на 
общината, съгласно утвърдена от общинските власти транспортна схема;  

- главният изпълнител на обекта да предава образуваните метални отпадъци на физически или 
юридически лица, притежаващи разрешение за дейности, включващи транспортиране, временно съхраняване, 
оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци;  

- хумусният слой от почва и пръст да се съхранява на определени площадки в рамките на предвидената за 
реализация територия до завършване на строително-монтажните дейности по подобекти и да се използва обратно 
върху трасетата на напоителната система и върху обратните насипи.  

- евентуално образуваните опасни отпадъци от транспортна и строителна техника при аварийна подмяна 
да се извозват своевременно до основната база на организацията – собственик на съответното 
транспортно/строително средство и предават на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за 
дейността по чл. 35 на ЗУО образуваните при доставката на материали, както и от битовата дейност на работещите 
на отделните подобекти опаковки - метални, пласмасови, дървени, хартиени и картонени, стъклени и др., ще се 
събират разделно в контейнери и предават на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за 
дейността по чл. 35 на ЗУО.  

На този етап твърдите битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се транспортират до 
регламентирано депо. След разработване на общата система за събиране и транспортиране на отпадъците и 
определяне на регионално депо за ТБО.  

Необходимо е също образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки 
до:  

- извозване на строителните отпадъци на депо и по маршрут, определени от общината;  
- събиране на твърдите битови отпадъци в метален контейнер и извозването им на организирано депо за ТБО, 

съгласно утвърдена схема от общината;  
- образуваните опасни отпадъци да се извозват своевременно до базата на строителя и предават на физически 

или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по чл. 35 на ЗУО.  
 
Почви  

Реализацията на ИП не е свързана с промяна предназначението на земеделски земи за друг начин на 
трайно ползване. Полагането на напоителната система не ще допринесе до промяна/нарушаване на почвения 
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профил в границите на имотите. Няма да бъдат засегнати съседни земеделски земи и съответно няма да бъде 
повлияно върху тяхното плодородие. Изграждането на сондажа е в предвидените очертания, съгласно 
представеното инвестиционно предложение и не би довело до замърсяване на почвата и оттам до промяна в 
химичния състав и химичните свойства на почвата, а следователно и до промяна на естественото плодородие и 
екологичното състояние на почвата.  
Освен това се предвижда почвеният материал от изкопите да бъде акумулиран в прилежащите почви, така че той 
няма да бъде безвъзвратно унищожен.  
Очаква се още и частично нарушаването на почвената покривка в прилежащите на трасетата зони във връзка с 
извършване на строително – монтажните работи. Възможно е да настъпи частично вторично уплътняване на 
почвата в резултат на използване на строителна и монтажна техника с голяма маса, особено ако изкопните и 
строително – монтажните работи се извършват при неподходяща, висока влажност на почвата (>50 – 60% от Wппв 
– пределната полска влажност). Вторичното уплътняване от своя страна би довело до намаляване на общата 
порьозност и до влошаване на водно – въздушните свойства на разпространените тук черноземи, и в крайна 
сметка до понижаване на почвеното им плодородие.  

Вторичното уплътняване на почвата в резултат от използването на тежки строителни машини (кранове и 
др.) обаче е възможно да бъде ограничено и последствията от него преодолени чрез подходящи рекултивационни 
мероприятия след приключване на строителството. В инвестиционното предложение не се предвижда изграждане 
на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Между отделните обекти ще се изгради 
подходяща алейна мрежа. Възможни са локални замърсявания на почвите с нефтопродукти (гориво – смазочни 
материали) при евентуални аварии със строителната и монтажната техника.  

Предполага се, че те ще имат подчертано ограничено разпространение и като се има предвид само 
очистващата способност на почвата не се очакват съществени изменения в състава и свойствата на почвата.  

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

Въздействието на обекта по време на строителството /реализацията на инвестиционното предложение 
върху околната среда ще е следното:  

 Пряко като въздействие;  
 Значително като характер за обслужващите строителната техника;  
 Краткотрайно по време;  
 Временно като продължителност;  
 Локално като обхват за околната среда;  
 Без кумулативен ефект.  
Съгласно приетите критерии, въздействието на обекта върху околната среда при експлоатацията ще е 

следното:  
 Пряко като въздействие;  
 Незначително като ефект;  
 Дълготрайно по време;  
 Постоянно като продължителност;  

Най-общо въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени предварително, като 
незначително, краткотрайно, без кумулативно действие и локално само в района на имота. Не се засягат населени 
места или обекти, подлежащи на здравна защита. 
 
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, 
село, курортно селище, брой жители и др.). 

Основното въздействие е свързано със замърсяването на въздуха през строителния период. По данни от 
експертни изчисления за аналогични обекти през строителния период въздействието ще бъде незначително в 
района на строителната площадка и на разстояние до 20-30 м от нея, краткотрайно (продължителността на 
строителния период се очаква да бъде до 1  месец).   
5. Вероятност на поява на въздействието. 

Основните източници на замърсяване са строителната механизация и автотранспорта (при извършване на 
строителни работи, въздухът се замърсява с прах). Тези източници на замърсявания са неорганизирани. 
Съществуват и локални и кратковременни влияния на някои строителни работи върху качеството на въздуха 
(бояджийски, заваръчни и антикорозионни работи), при които се отделят специфични вредности. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Паскалево, същото има изцяло 
положителен ефект и няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места. 
По време на монтажните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха и слабо 
повишаване на шумовото въздействие, но то ще е минимално и краткотрайно. При правилно изпълнение на 
предвидените дейности по реализация на инвестиционното намерение няма да възникнат ситуации свързани с 
отделяне на емисии замърсяващи компонентите на околната среда. 
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6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

Въздействието на обекта по време на строителството /реализацията на инвестиционното предложение 
върху околната среда ще е следното:  

- Пряко като въздействие;  
- Значително като характер за обслужващите строителната техника и в съседно разположените сгради;  
- Краткотрайно по време;  
- Временно като продължителност;  
- Локално като обхват за околната среда;  
- Без кумулативен ефект.  
Съгласно приетите критерии, въздействието на обекта върху околната среда при експлоатацията ще е 

следното:  
- Пряко като въздействие;  
- Незначително като ефект;  
- Дълготрайно по време;  
- Постоянно като продължителност;  

 
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. 

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда по време на строителството: 
Атмосферен въздух  

- да не се допуска да работят строителни машини и МПС с неизправни двигатели с вътрешно горене;  
- да не се допуска извън габаритно товарене на транспортни средства с насипни материали;  
- местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци при сухо и ветровито 

време да се омокрят (оросяват) или да се покриват, за да се намаляват неорганизираните емисии на прах;  
- местата за временно складиране на насипни материали и строителни отпадъци своевременно да се 

почистват след оползотворяването и извозването им;  
- омокряне (оросяване) на временните транспортни подходи без твърда настилка.  

Шум  
- да се предвидят мерки за обезшумяване на вентилационните и климатични системи, съобразно Закона за 

шума и поднормативната база към него, с цел спазване нормите за дневен и нощен шум;  
- транспортът по доставките на строителни материали и оборудване да става само по определеното 

обходно трасе извън населените места;  
- -строително-монтажните дейности и транспортирането на материалите и конструктивните елементи да се 

извършват само през дневния период;  
- да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход;  

Отпадъци  
Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки до:  

- извозване на строителните отпадъци на депо и по маршрут, определени от общината;  
- събиране на твърдите битови отпадъци в метален контейнер и извозването им на организирано депо за 

ТБО, съгласно утвърдена схема от общината;  
- образуваните опасни отпадъци да се извозват своевременно до базата на строителя и предават на 

физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по ЗУО.  
Необходимо е изпълнителят да изготви точни указания за мястото за временен престой на строителната 

техника и местата за временно складиране на строителните материали, образуваните отпадъци и изкопаните 
земно-скални маси в границите на строителната площадка.  

Почви  
- Съхраняване на отнетия хумусен слой и оползотворяването му като повърхностен слой при обратното 

насипване на част от земните маси;  
- Точно маркиране на подходите към строителните петна на терена;  
- Свеждане до минимум строителната площ около обекта;  
- Да не се допуска утъпкване и замърсяване на съседни на инвестиционното предложение терени;  
- Да не се допуска замърсяване на почвата с гориво-смазочни материали от строителна и монтажна 

техника;  
- Да се извършат рекултивационни мероприятия на терена;  
- Рекултивация на тези части от трасето при прокарване на системата.  
Културно и историческо наследство  
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В района на инвестиционното предложение няма обекти на културно историческото наследство. На 
площадката, определена за изграждане на сондажа, не са установени видими останки от археологични 
паметници.  

Възможността от съществуването на археологични паметници в района изисква, ако в процеса на 
извършваните строителни дейности се попадне на такива, е необходимо да се преустанови дейността и извършат 
съответните проучвания и консервации, съгласно изискванията на чл.18 от Закона за паметниците на културата и 
музеите.  
 

При осъществяване на инвестиционното предложение, следва да бъдат взети предвид следните мерки за 
намаляване на възможни отрицателни въздействия върху околната среда: 
 Всички процеси по подготовка на сондажната площадка, обезопасяването й, монтажа и демонтажа на 

сондажната апаратура, да се извършват съгласно комплексните единни трудови норми за сондажни работи, 
нормите за безопасност на труда и нормите за опазване на околната среда. 

 При изграждането и водочерпенето на тръбния кладенец да се спазват всички изисквания на "Правилник по 
безопасност на труда при геолого-проучвателните работи", Наредба №3/1996г. за "Инструктаж на 
работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и ПО" и Наредба № 6/1996 г. за общите 
изисквания и задължения за осигуряване на безопасност на трудовата дейност. 

 При евентуални замърсявания на почвата с ГСМ от използваните машини, в хода на проучвателните работи, 
да се извърши изгребване на почвата на дълбочина 0,2 м под проникването, след което да се извърши 
рекултивация на терена. 

 В процеса на експлоатация да се провеждат собствени системни наблюдения върху количествата и 
качествата на добиваната подземна вода в съответствие с чл.174 от Закона за водите; 

 С цел опазване на поздемните води от замърсяване, е необходимо при реализирането на инвестиционното 
предложение да се спазват забраните на чл.118а, ал.1, т.2-5 и чл. 118в, т.1 от Закона за водите. 

8. Трансграничен характер на въздействията 
Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие. 

 
 
 
 

Възложител: .....................................       
                                 


