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ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС 
  

1. Данни за възложителя 
“Проучване и добив на нефт и газ”- АД 
гр. София 1000, район Средец, ул. “Стефан Караджа” № 2, ЕИК 824033568 
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 
Пълен пощенски адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. „Стефан Караджа” № 2 
Адрес за кореспонденция: гр. Долни Дъбник, област Плевен, ул. „Димчо Дебелянов” № 12 
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 064 / 880 445, факс 064/ 880 449, office@pdng-bg.com 
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  
инж. Пламен Костадинов Николов – изпълнителен директор 
Любомир Тодоров Чакъров – изпълнителен директор 
Лице за контакти: инж. Рени Атанасова, ръководител сектор „Екология“, тел. 064/880 443  

 
за следното инвестиционно предложение:  

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. 

2. Резюме на предложението: 
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. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата 
на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 
съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по 
одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Няма връзка с други съществуващи и одобрени устройствени планове и дейности в обхвата на 
въздействие на ИП.  

За реализирането на инвестиционното предложение е необходимо издаване на разрешително 
за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения по реда и условията 
на Закона за водите, компетентен орган – директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 
– Варна. 

4. Местоположение: 
Водовземно съоръжение ТК-1“ПДНГ-Шабла“ се намира в ПИ №83017.104.412 по ЗККР на гр. 

Шабла, обл. Добрич, собственост на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, София.  
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Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла 
Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. 

В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма територии за опазване 
обектите на културно наследство.  

В района на обекта няма училище, детска градина, обекти, лечебни заведения и други обекти 
подлежащи на здравна защита. 

Не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуващата инфраструктура около 
терена на ИП. 

Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.   
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 
Инвестиционното предложение не предвижда строителство. 
Обектът се водоснабдява за питейно-битови цели от ВиК мрежата, стопанисвана от ВиК-

Добрич. 
Инвестиционното предложение предвижда водовземане от подземни води чрез съществуващо 

водовземно съоръжение ТК-1“ПДНГ-Шабла“ за водоснабдяване на обект, собственост на 
„Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София, за други цели, при следните параметри: 

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

     6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 
опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Водовземането от подземни води не е свързано с емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни 
и/или опасни. 

Чрез тръбния кладенец, с дълбочина 21,5 м ще черпи вода от неогенския водоносен хоризонт, 
подземно водно тяло (ПВТ) с код BG2G000000N044 – Порови води в Неоген-сармат 
Североизточна и Средна Добруджа. 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 
Инвестиционното предложение не е свързано с образуване на емисии на вредни вещества във 

въздуха. 
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 
Инвестиционното предложение не е свързано с образуване на отпадъци.  
 9. Отпадъчни води: 
Водата от тръбния кладенец ще се използва за други цели (измиване на площадките и за 

поливане на зелените площи). От тези дейности не се формиран отпадъчни води.  
Отпадъчните води от автомивката, минават през съществуващ кало-маслоуловител и се 

отвеждат в изгребна яма. 
Отпадъчните води ще се пречистват в Пречиствателна станция за отпадъчни води – Шабла, за 

което има сключен договор с ВиК – Добрич. 
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 
Инвестиционното предложение не е свързано със съхранение, производство и употреба на 

опасни химични вещества. 
 

 
 
 
                                    


