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ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

 

 

 

I. Информация за контакт с възложителя 

Диана Овчарова, Кмет на гр.Ивайловград , ул.” България” № 49, тел +3593661 6090, българско 

гражданство,/ ЕИК 235870 

Пълен пощенски адрес: България, гр.Ивайловград, ул.”България ” № 49,  

Община Ивайловград, Диана Овчарова -кмет 

Адрес за кореспонденция: : България, гр.Ивайловград , България, гр.Ивайловград, 

ул.”България ” № 49, Община Ивайловград, Диана Овчарова -кмет 

Телефон, факс и е-mail: тел . +359 3661 6090, факс ++359036616022,  Е-ПОЩА: 

oba_ivaylovgrad@abv.b 

Управител или Изпълнителен директор на фирмата – възложител Диана Овчарова -кмет  

Лице за контакти Кръстьо Делииванов,телефон: +359 885721341 

II.Характеристика на инвестиционното предложение 

1.Резюме на предложението 

За допълнително водоснабдяване на с. Покрован, община Ивайловградв поземлен имот 000339, 

с. Покрован, ,собственост община Ивайловград, трябва да се изгради ново водовземно съоръжение 

- тръбен кладенец.Изграждането на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец включва : 

прокарване на сондаж с диаметър 200мм, затръбяване с филтърна експлоатационна колона 

ф112мм, запълване задтръбното пространство с промита речна баласт фракция 5/15, задтръбна 

циментация, хидрогеоложки тестове на тръбния кладенец, оборудване с измервателна 

апаратура/водомер/. Това е ново инвестиционно предложение. Няма нужда от изграждане на нова 

техническа инфраструктура. 

Тръбният кладенец ще се прокара със  сондажна апаратура МБУ-20АГ с хидромотор, 

твърдосплавно с триролково длето. Дълбочината на тръбния кладенец е до 50м. При 

прокарването не се използват взривни вещества.  

2. Доказване необходимостта от инвестиционното предложение: 

Село Покрован изпитва недостиг на вода за питейно битови цели и се налага изграждането на 

ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец и водовземане от подземни води от протерозойски 
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водоносен комплекс, водно тяло „Пукнатинни води –Ивайловград”     BG3G000PtPg049. Водоносния 

хоризонт е защитен, напорен. Водното ниво е на котата на терена. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности - няма 

4. Подробна информация на разгледаните алтерантиви - няма икономическа изгодна алтернатива за 

допълнително водоснабдяване на с. Покрован. 

5. Местоположение на площадката, включително  нeобходима площ за временни дейности  по време на 

строителството  

Местоположението на площадката за изгражсдане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец 

е в  община Ивайловград,с. Покрован, ЕКАТТЕ 57145 , имот № 000339. Временно от имота за монтаж и 

прокарване на сондажа ще се използват 40 м
2
.  

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура -  

Няма да има промяна на съществуващата пътна инфраструктура 

8. Програма за дейностите, включително за фазите за строителството, експлоатация и последващо 

използване -  

Строителството на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ще започне до два месеца след 

получаване на Разрешително за водовземане от ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец от 

Басейнова Дирекция Източно Беломорски район- гр. Пловдив. След прокарване на сондажа, същият се 

оборудва с филтри и обсадна колона, извършва се засипка на околотръбното пространство с калибрована 

речна баластра 5/15мм. Изградения тръбен кладенец се оборудва с потопяема помпа, монтира се водомер и 

се приема от комисия определеня от Басейнова Дирекция ИБР-Пловдив. 

9.  Предлагани методи на строителство 

Прокарването на сондажа, обсаждането , обсипка с калибрована баластра , задтръбна циментация ще 

се извърши със сондажна апаратура апаратура МБУ-20АГ с хидромотор, твърдосплавно с триролково длето. 

Дълбочината на тръбния кладенец е до 50м. При прокарването не се използват взривни вещества. 

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

 Подземни води от палеогенски водоносен комплекс, водно тяло „Пукнатинни води –Ивайловград”  

BG3G000PtPg049. Необходимото годишно количество е Q=2500м
3
/годишно. В имота няма други 

водовземни съоръжения .  

11. . Отпадъци, които се очаква да се генерират : няма 

12.Информация за разгледаните мерки за намаляванена отрицателното въздействие на околната среда:  

13. Други дейности свързани с инвестиционното предложение - няма 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционнот предложение 



За изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води за юридически лица е 

необходимо издаване на Разрешително от Басейнова Дирекция Източно Беломорски Район със седалище гр. 

Пловдив  

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда - Няма да има замърсяване и дискомфорт на околната 

среда 

16.Риск от инциденти - Няма риск от инциденти 

 III. Местоположение на инвестиционното предложение : Новото водовземно съоръжение - 

тръбен кладенец ще се изгради в землището на с. Покрован ЕКАТТЕ 57145, община 

Ивайловград, ПИ 000339  

 Географските координати в система WGS1984) /съгласно приложената скица/  са  

 В= 41° 32' 11,8"   L= 26° 03' 07,7" Н= 358м 

 

1.Прилагам карти на района в мащаб М 1:25000, М 1:3000 с нанесени в тях  имота и мястото на прокарване 

на ново водовземно съоръжене - тръбен кладенец. 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обектана 

инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи - няма. 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове: Имота е одобрен съгласно Решение по 

чл.18ж/1/ППЗСПЗЗ  

4. Горепосоченият имот и новото водовземно съоръжение – няма информация за границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитените зони от екологичната 

мрежа Натура 2000. Най близко до имота е разположена  ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни” приета от 

Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г за опазвоне на дивите местобитавания (приблизително 

900м) 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение- няма алтернатива, тъй като 

инвестиционното намерение касае определен имот 

IV. Характеристики на потенциалното въздействие( кратко описание на възможните въздействия вследствие 

на реализацията на инвестиционнто предложение)- няма да има последствия от инвестиционното 

предложение - изграждане на тръбен кладенец 


