
 

Приложение № 2 към чл. 6  

 

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 
 

 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

  
„КонтинВеСт ” ООД 
 

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на 

  възложителя - физическо лице, седалище и единен 

  

идентификационен номер на юридическото лице. 

 

“инж. Веско Стефанов Цветков , ЕГН 51083019081 , София , българско , 
Ул.Хубавка №6 ж.к. Гео Милев 1111 София  ЕИК 040967273 

 

2. 

 

 

Пълен пощенски адрес. 

 

ул. Хубавка № 6, ж.к. Гео Милев, 1111 София 
 

3. 

 

Телефон, факс и e-mail. 

 

359 2 971 70 28/29/32 факс. 35 9 2 971 70 35, e.mail info@continvest.bg 
 

 

 

4. 
Лице за контакти. 

 

  
 инж. Веско Стефанов Цветков mobile 359 888 136 133 
 

II. Характеристики на инвестиционното предложение: 

    

1. 

Резюме на предложението. 

 

             Инвестиционното предложение е ново и с него се предвижда изграждане на 
шахтов кладенец за добив на подземни води за промишлени нужди. 

 Основните дейности, които ще се извършват на строителната площадка са  
изграждане на шахтов кладенец.за водовземане от подземни води  за 3 - 4л/сек.   

Инвестиционното предложение ще се реализира с багер, кран и товарен 
автомобил. Тази техника е преминала ГТП, т.е. нивото на шума и вибрациите ще е в 
рамките на допустимите граници. Не се излъчва радиация. Дейността ще се извършва 
само през деня. Инвестиционното предложение не превишава  допустимите норми 
за шум и вибрации за този вид дейност.  

mailto:info@continvest.bg


Площадката на която  ще се работи е с дължина около 10 м и ширина около 10 
м.Предвидените изкопни работи са с ширина до 4,0 м и дълбочина 7,0 м.      

При реализиране на инвестиционното предложение няма да се използва 
взрив, т.е. няма да се извършват взривни работи. 

 
 

2. 

Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

 

  

           За нуждите на дейността на дружеството е необходима вода за охлаждане около 80- 

120м³   дневно. В района няма изградена   водоснабдителна мрежа за промишлено 

водоснабдяване, поради което е необходимо изграждане на собствено промишлено 

водоснабдяване. 

                Основната дейност свързана с реализиране на инвестиционното намерение е 

изграждане на водовземно съоръжение шахтов кладенец. В случая няма необходимост от 

други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности,    

Тъй като площадката на инвестиционното предложение попада в регулацията на гр. 

Горна Оряховица, промишлена зона достъпа до нея е осигурен от прилежащите улици, т.е. в 

случая  ще се ползва съществуващата инфраструктура и няма необходимост от изграждане на 

нова техническа инфраструктура - пътища/улици, газопровод, електропроводи и др  

За реализирането на инвестиционното предложение не е необходимо 

водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води. Електрозахранването на строителната  

площадка ще се осъществи от мрежата на площадката на УПИ XI, кв.50 по кадастралната 

карта на гр.Горна Оряховица, Източна промишлена зона „КонтинВеСт“ ООД 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени 

  

с устройствен или друг план дейности. 

 
Разглежданият участък e в населеното място и попада в поземлен имот с УПИ XI, кв.50 

по кадастралната карта на гр.Горна Оряховица, Източна промишлена зона „КонтинВеСт“ ООД 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица.   

 В участъка не се предвиждат други строителни работи, освен изграждане на 

водовземно съоръжение. Ще се работи върху земи собственост на дружеството, съгласно 

приложената скица, т.е. реализирането на инвестиционното предложение е в пряка връзка с 

действащият регулационен план на гр. Горна Оряховица . 

4. 

 

Подробна информация за разгледани алтернативи. 

 
В района няма изградена   водоснабдителна мрежа за промишлено водоснабдяване. Липсва 
възможност за водовземане от повърхностни води. Единствената възможност е изграждане 
на водовземно съоръжение за добив на подземни  води от кватернерен водоносен хоризонт.  

 

5. Местоположение на площадката, включително 

  необходима площ за временни дейности по време на строителството. 



  

 

Площадката за инвестиционното предложение е в населеното място – гр. Горна 
Оряховица, УПИ XI, кв.50 по кадастралната карта на гр.Горна Оряховица, Източна 
промишлена зона на  „КонтинВеСт“ ООД. Имотът е с трайно предназначение на 
територията  на „КонтинВеСт“ ООД. Географските координати на водовземното 
съоръжение (предмет на инвестиционното предложение са:  .   

 43° 07' 29.9"  25°42'11.1" 
 

Площадката е в гр. Горна Оряховица и няма трансгранично въздействие. 
 

6. 

 

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

 

…………………………………………………………………………… 

   

7. Схема на нова или промяна на съществуваща 

  

пътна инфраструктура. 

 
               Основната дейност свързана с реализиране на инвестиционното намерение е 

изграждане на водовземно съоръжение шахтов кладенец. В случая няма необходимост от 

други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности,    

Тъй като площадката на инвестиционното предложение попада в регулацията на гр. 

Горна Оряховица, промишлена зона достъпа до нея е осигурен от прилежащите улици, т.е. в 

случая  ще се ползва съществуващата инфраструктура и няма необходимост от изграждане на 

нова техническа инфраструктура - пътища/улици, газопровод, електропроводи и др  

За реализирането на инвестиционното предложение не е необходимо 

водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води. Електрозахранването на строителната  

площадка ще се осъществи от мрежата на площадката на УПИ XI, кв.50 по кадастралната 

карта на гр.Горна Оряховица, Източна промишлена зона „КонтинВеСт“ ООД 

 

8. Програма за дейностите, включително за строи- 

  

телство, експлоатация и фазите на закриване,  

възстановяване и последващо използване. 

 

  
 

…………………………………………………………………………… 

9. 

 

Предлагани методи за строителство. 

Строителството ще се осъществи посредством механизирани и рачни изкопни работи 

и спускане на обсадна колона от железобетонни пръстени с диаметър ø 3000мм 

 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по  

  

време на строителството и експлоатацията. 

 

По време на строителството на водовземното съоръжение не се налага да се 

използват природни ресурси. Няма да се извършва водовземане.  

 



11. Отпадъци, които се очаква да се генерират -  

  

видове, количества и начин на третиране. 

 

Характерът на дейността по изграждане на водовземното съоръжение не 

формира и не генерира опасни за околната среда отпадъци. Строителните 

отпадъци ще се извозват на регламентирано сметище посочено от общината.     

 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване  

  

на отрицателните въздействия върху околната среда. 

 

При реализирането на инвестиционното предложение – изграждане на водовземно 

съоръжение няма да се формират отпадъчни води.  

По време на експлоатацията, добитите води, които ще се използват за охлаждане, 

ще се връщат в реката в точката на заустване на дъждовните води от площадката.               

 

13. Други дейности, свързани с инвестиционното пред- 

  ложение (например добив на строителни материали, 

  нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 

  

жилищно строителство, третиране на отпадъчните води). 

 
В участъка не се предвиждат други строителни работи, освен изграждане на 

водовземно съоръжение. Ще се работи върху земи собственост на дружеството, съгласно 

приложената скица, т.е. реализирането на инвестиционното предложение е в пряка 

връзка с действащият регулационен план на гр. Горна Оряховица . 

 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с  

  инвестиционното предложение. 

15. 

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)  

 

Приложена е виза за проектиране от 18.02.2013г съм скица №287/15.02.2013г 
Приложено Удостоверение №152/29.03.2013г.-Координатен регистър на подробните 
точки на  УПИ XI, кв.50 по кадастралната карта на гр.Горна Оряховица 
 

 

 

Замърсяване и дискомфорт на околната среда. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)  
 
 
 
 
 
 
 

 

16. 

 

Риск от инциденти. 

 



Основните дейности, които ще се извършват на строителната площадка са  
изграждане на шахтов кладенец.за водовземане от подземни води  за 3 - 4л/сек.   

Инвестиционното предложение ще се реализира с багер, кран и товарен 
автомобил. Тази техника е преминала ГТП, т.е. нивото на шума и вибрациите ще е в 
рамките на допустимите граници. Не се излъчва радиация. Дейността ще се извършва 
само през деня. Инвестиционното предложение не превишава  допустимите норми 
за шум и вибрации за този вид дейност.  

Площадката на която  ще се работи е с дължина около 10 м и ширина около 10 
м.Предвидените изкопни работи са с ширина до 4,0 м и дълбочина 7,0 м.      
При реализиране на инвестиционното предложение няма да се използва взрив, т.е. 
няма да се извършват взривни работи. 

 

    

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. 

 

Площадката за инвестиционното предложение е в населеното място – гр. Горна 
Оряховица, УПИ XI, кв.50 по кадастралната карта на гр.Горна Оряховица, Източна 
промишлена зона на  „КонтинВеСт“ ООД. Имотът е с трайно предназначение на 
територията  на „КонтинВеСт“ ООД. Географските координати на водовземното 
съоръжение (предмет на инвестиционното предложение са:  .   

 43° 07' 29.9"  25°42'11.1" 
 

Площадката е в гр. Горна Оряховица и няма трансгранично въздействие. 
Ще се работи върху земи собственост на дружеството, съгласно приложената скица, т.е. 
реализирането на инвестиционното предложение е в пряка връзка с действащият 
регулационен план на гр. Горна Оряховица . 

 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспосо- 

  бяването им към площадката или трасето на обекта 

  на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 

  

ползватели на земи. 

      

Имотът е с трайно предназначение на територията  на „КонтинВеСт“ ООД. 
 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени  

  

планове. 

 
Ще се работи върху земи собственост на дружеството, съгласно приложената скица, т.е. 
реализирането на инвестиционното предложение е в пряка връзка с действащият 
регулационен план на гр. Горна Оряховица . 
 



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. 

 
Реализирането на инвестиционното предложение е в пряка връзка с действащият 
регулационен план на гр. Горна Оряховица и не засяга чувствителни територии и зони. 
В близост  няма утвърдени санитарно-охранителни зони . 
 

4а. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на 

  

природните ресурси. 

 
По време на строителството на водовземното съоръжение не се налага да се използват 
природни ресурси.  
В процесът на експлоатация от съоръжението ще се добиват подземни води за промишлени 
цели от кватернерния водоносен хоризонт. Водоносния хоризонт се подхранва от 
инфилтриране на валежни води, както и от води от дренирането на варовиковия комплекс 
изграждащ височините югозападно от терена. Годишния добив на подземни води 30 – 40 не 
хиляди м³ превишава акумулеращите се във водоносния хоризонт води. В непосредствена 
близост няма регистрирани други водовземни съоръжения.  

 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

  
 На площаката на дружеството няма други алтернативни площи за изграждане на 

водовземно съоръжение. 

IV. 

 

 

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 и 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. 

 



2. 

По време на изграждането и експлоатацията на водовземното съоръжение въздействие 
потенциално въздействие се очаква съмо върху подземния кватернерен дводоносен 
хоризонт. За предотвратаване замърсяването но подземния водоносен хоризонт около 
устието но кладенеца ще направи бетонирана площадка. Кладенецът ще се оборудва със 
заключващ се къпак.  
По време на експлоатацията понижението на статичното водно ниво в кладенеца ще бъде 
максимум 1,20м. Водочерпенето ще се осъществява в продължение на 6-8часа през 
денонощието след което стотичното водно ниво ще се възстановява. Зоната на влияние при 
експлоатация на кладенеца ще бъде R = 27м 
 

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, 

  кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, 

  

 

постоянно и временно, положително и отрицателно). 

 

 

4. Обхват на въздействието - географски район; за- 

  сегнато население; населени места (наименование, 

  

вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). 

 

 

5. 

 

 

Вероятност на поява на въздействието. 

 

 

6. Продължителност, честота и обратимост 

  
на въздействието. 

 

7. Мерки, които е необходимо да се включат в ин- 

  вестиционното предложение, свързани с предотвратяване, 

  намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 

  
въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

 

8. 

 

Трансграничен характер на въздействията. 

 

Площадката е в гр. Горна Оряховица и няма трансгранично въздействие. 
 


