
 
 
 

О Б Я В А 
до заинтересованите лица и общественост 

 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 

“Проучване и добив на нефт и газ”- АД,   
гр. София 1000, район Средец, ул. “Стефан Караджа” № 2, ЕИК 824033568 

 

СЪОБЩАВА 
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за 

Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение за подземни води – тръбен 
кладенец ТК-1 „ПДНГ-Шабла“, разположен в имот с идентификатор 83017.104.412, 
землище на гр. Шабла, ЕКАТТЕ 83017, община Шабла, област Добрич. 

 
Инвестиционното предложение е за водовземане на подземни води от съществуващ тръбен 

кладенец ТК-1 „ПДНГ-ШАБЛА“ с цел снабдяване с вода за други цели на имот с 
идентификатор 83017.104.412, землище на гр. Шабла, ЕКАТТЕ 83017, община Шабла, област 
Добрич, собственост на “Проучване и добив на нефт и газ” АД. 

Инвестиционното предложение е ново, то е свързано с обосновка на водовземането на 
подземни води от съществуващото водовземно съоръжение. За изграденото съоръжение е 
подадено заявление до Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна за вписването му в 
регистъра по чл.118г, ал. 3 от Закон за водите. Извършена е проверка от БДЧР-Варна и е 
съставен протокол № 003440/25.11.2020 г. Изграденият тръбен кладенец е вписан в регистъра 
по чл.118г, ал.3, т.2 от Закона за водите под регистрационен № 252 044 02758/26.11.2020 г. 

Инвестиционното предложение не е свързано с ново строителство. Водовземно съоръжение 
ТК-1“ПДНГ-Шабла“ е изградено през 1970 г. и е в добро техническо състояние. 

Параметри на исканото водовземане: 
Средноденонощен дебит - Qпр. ср. дн. = 0,2 л/сек 
Годишен воден обем - 6011 куб. м/годишно. 

 
За контакти: Рени Атанасова, ръководител сектор „Екология“, гр. Долни Дъбник, ул. „Димчо 
Дебелянов“ № 12, тел. 064/880 443 
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна – 9000, ул. “Ян Палах” № 4,  
e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org ; riosv-vn@hotmail.com 
 
Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС  


