
 
 

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 
„Увеличаване параметрите на разрешеното водовземане от подземни води чрез 

водовземно съоръжение „ТК-ПДНГ-Долни Дъбник“ 
 

Инвестиционното предложение предвижда увеличаване параметрите на разрешеното 
водовземане от подземни води чрез водовземно съоръжение „ТК-ПДНГ-Долни Дъбник“ от 
разрешен средноденонощен дебит Qпр. ср. дн. = 0,5 л/сек на Qпр. ср. дн. = 1,0 л/сек и разрешен 
годишен воден обем 15768 куб. м/годишно на 31536 куб. м/годишно. 

Увеличаването на водните количества се налага във връзка с водоснабдяване за други цели, в 
т.ч. противопожарни нужди на производствените бази, собственост на дружеството:  База 
„Добив“ в УПИ II, имот 2084, стр. кв.161 по рег. план на гр. Долни Дъбник и Втори Нефто-газо 
събирателен пункт (II НГСП) в поземлен имот №000124, местност „Божкова могила“, землище 
на гр. Долни Дъбник, както и миене на автомобили в съществуваща автомивка в база 
„Автостопанство“ в УПИ I имот 2083, стр. кв.161 по рег. план на гр. Долни Дъбник, общ. Долни 
Дъбник, област Плевен. 

Предвижда се и осигуряване на вода за ремонт (опресоване и промиване) на 
експлоатационните сондажи от петролни находища Долни Дъбник и Горни Дъбник. 

Инвестиционното предложение не е ново, то е свързано с изменение на вече одобрено 
инвестиционно намерение, за което има издадено Решение №ПН 14 ПР/2018 г. за преценяване 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора 
на РИОСВ-Плевен. 

Инвестиционното предложение не е свързано с ново строителство. Водовземно съоръжение 
„ТК-ПДНГ-Долни Дъбник“ е изградено на основание Разрешително за водовземане от 
подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 11591168/2018г. на директора на БДДР-
Плевен и Разрешение за строеж № 2/2019г. на главния архитект на община Долни Дъбник и е 
въведено в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 9/2020 г. на главния 
архитект на община Долни Дъбник. 

Водоснабдяването на посочените съществуващи производствени бази от кладенеца ще се 
реализира чрез съществуващи водопроводни мрежи. 

Водата за ремонт на експлоатационните сондажи ще се доставя с автоцистерни до 
съответната сондажна площадка. 
 
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. Плевен – 5800, ул. “Александър 
Стамболийски” № 1 А,   е-mail:office@riew-pleven.eu   
 
Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС  


