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Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 

 

1. Данни за възложителя. 

ЕТ „ДАР – 98 -  БОЖИДАР ЗАНКОВ“; ЕИК: 122063716; 

Седалище и адрес на управление: град Своге, 2260, ул. „Каменярска“ № 4, община Своге, област 
София. 

Пълен пощенски адрес: град Своге, 2260, ул. „Каменярска“ № 4, община Своге, област София. 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): Божидар Занков – GSM: 0888 425 590; 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  

Божидар Иванов Занков – Управител; 

Лице за контакти: Божидар Занков – GSM: 0888 425 590; 

Уважаеми г-н Кмет, 

Настоящата информация по чл.4, ал.3, от Наредбата за ОВОС е свързана с инвестиционното 
предложение на ЕТ „ДАР – 98 -  БОЖИДАР ЗАНКОВ“ за: „Водовземане от съществуващ шахтов 
кладенец в УПИ № ІV-1164, кв.75, град Своге, ЕКАТТЕ 65869, община Своге, област София, по 
разрешителен режим на Басейнова Дирекция за управление – Дунавски район – град Плевен - 
за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка и площадка на обекта 
(автосервиз и автомивка) в УПИ № VIII-1164, кв.75, гр.Своге, ЕКТТЕ 65869, община Своге, 
област София“. 

Инвестиционното предложение (ИП) не е ново. Обектът и шахтовият кладенец са съществуващи. 
Шахтовият кладенец се е ползвал по Разрешително № 11590891 / 05.12.2013г. с титуляр ЕТ „ДАР – 98 
- Божидар Занков“, за което понастоящем предстои подновяване.  

Шахтовият кладенец се намира в УПИ № ІV-1164, кв.75, град Своге, ЕКАТТЕ 65869, община Своге, 
област София, а „Автосервизът и автомивка“ в УПИ № VIII-1164, кв.75, гр.Своге, ЕКТТЕ 65869, 
община Своге, област София“. 

Настоящото уведомление е във връзка с желанието на собственика да поднови разрешителното и 
изискванията на Закона за водите и съпътстващата нормативна уредба. 

Настоящата информация е представена или ще бъде представена и в РИОСВ – София. 

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на 
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към 
ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за 
разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани 
с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща 
или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, 
газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина 
на изкопите, за ползване на взрив. 

Обектът и шахтовият кладенец са съществуващи. Шахтовият кладенец се е ползвал по Разрешително 
№ 11590891 / 05.12.2013г. с титуляр ЕТ „ДАР – 98 - Божидар Занков“, което понастоящем е изтекло и 
предстои подновяване на разрешителното.  
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Шахтовият кладенец се намира в УПИ № ІV-1164, кв.75, град Своге, ЕКАТТЕ 65869, община Своге, 
област София, а „Автосервизът и автомивка“ в УПИ № VIII-1164, кв.75, гр.Своге, ЕКТТЕ 65869, 
община Своге, област София“. 

Настоящото уведомление е във връзка с желанието на собственика да поднови разрешителното и 
изискванията на Закона за водите и съпътстващата нормативна уредба. 

Шахтовият кладенец има обща дълбочина 4,55 m и е изграден с бетонни пръстени Ф 950 mm и 
дебелина на стената 50 mm – 5 бр. Последният пръстен е надупчен с кръгли отвори Ф 20 mm 
(барбакани). Около най-горния пръстен пространството е циментирано, а устието е затворено с 
метален капак. Устието на кладенеца е издадено над терена. 

Експлоатира кватернерния водоносен хоризонт, част от ПВТ: Карстови води в Годечкия масив (код 
BG1G0000ТJK046). 
Според районирането, възприето за националната хидрогеоложка информационна система, разглежданият 
район принадлежи към Дунавски район за басейново управление на водите – център град Плевен. Съгласно 
схемата за хидрогеоложко райониране на Република България, разлежданата територия попада в 
Западнобалканския район на Междинната област. 

Карстови води в Годечкия масив (код BG1G0000TJK046). Подземното водно тяло е с разкрита 
площ, (без вкл. населените места) F =  1 706 km2. Безнапорно по тип, порово по характер на 
водовместващите скали. Формирано в окарстени варовици и доломити, които се покриват от 
напукани седименти. Среден модул на подземния отток Mпв = 4,5 l/s/km2. Експлоатационните 
ресурси на ПВТ се формират от естествените ресурси. Съгласно утвърдения Регистър на свободните 
водни количества на подземните водни тела към 01.02.2020г., утвърдените разполагаеми ресурси на 
ПВТ са Qразп. = 4 830 l/s (към 2017г.), а свободното водно количество по чл.46а на Наредба № 1 / 
2007г. възлиза на Qсв.рр. = 4 459 l/s, експлоатационният индекс е определен на 8 %. По количествено 
и качествено състояние ПВТ се характеризира като: Не е в риск - по количествено състояние; В риск - 
по химично състояние (нитрати). 

Шахтовият кладенец е съществуващ и с изградена инфраструктура. Не се предвижда преоборудване 
или ремонт, освен по необходимост. Не се предвиждат нови дейности, свързани с изграждане на 
пътища/улици, газопровод, електропровод или друг тип инфраструктура. Не се предвиждат нови 
изкопни дейности. Не се предвижда ползване на взрив. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 
въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС 
– одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени 
зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков 
потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 
специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда 
на специален закон. 

Шахтовият кладенец ще се експлоатира след издаване на разрешително за водовземане от подземни 
води – чрез съществуващо водовземно съоръжение от Басейнова Дирекция за управление на водите – 
Дунавски район – град Плевен. Преди внасяне на проекта с документацията за издаване на 
разрешително за водовземане от подземни води чрез същестувващо водовземно съоръжение - ще се 
издаде становището (или решение) за преценка необходимостта от ОВОС от РИОСВ – София – във 
връзка с настоящото уведомление за инвестиционно предложение.  

Кладенецът ще се експлоатира, съгласно издаденото разрешително за водовземане - по Закона за 
водите и съпътстващата нормативна уредба. Орган по одобряване / разрешаване на инвестиционното 
предложение е МОСВ, в лицето на РИОСВ – София и Басейнова Дирекция за управление на водите – 
Дунавски район – град Плевен.  
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4. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, 
географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, 
собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), 
обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното 
наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за 
случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна 
инфраструктура. 

Местоположение на обекта. Площадката на автосервиза на ЕТ „ДАР - 98 – Божидар Занков” се 
намира в северозападната част на гр. Своге. Разположена е на брега на р. Искър. 

В регионален аспект проучвания район попада в обхвата на Западна Стара планина – в проломната 
долина на река Искър. 

Шахтовият кладенец се намира в УПИ № ІV-1164, кв.75, град Своге, ЕКАТТЕ 65869, община Своге, 
област София, а „Автосервизът и автомивка“ в УПИ № VIII-1164, кв.75, гр.Своге, ЕКТТЕ 65869, 
община Своге, област София“. 

Местоположение на шахтовия кладенец. Разположен е на територията на имота и е с географски 
координати WGS-84: N 42° 57' 55,50"; E 23° 20' 47,20". 

Близост до или засягане на елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ). Град Своге не 
попада в обхвата на защитени зони от общоевропейската мрежа – Натура 2000. 

Най-близо разположените защитени зони до обекта са: 

- Защитена зона „Искърски пролом - Ржана”, с код BG0001042 (Защитена зона по директивата за 
местообитанията), чиито южни граници отстоят на над 5 km, в посока север от района на град Своге, 
където се намира ИП. 

- Защитена зона „Понор”, с код BG0002005 (Защитена зона по директивата за птиците), чиито южни 
граници отстоят на над 5 km, в посока север от района на град Своге, където се намира ИП. 

Обекти, подлежащи на здравна защита. Имотът (УПИ № ІV-1164, кв.75, град Своге) попада на 
северозападната част на град Своге, до река Искър. В околностите на обекта има промишлени и 
търговски сгради, както и жилищни сгради, но в близост няма болници, учебни заведения, детски 
градини и др. Спецификата на инвестиционното предложение (добив на подземни води от 
съществуващ шахтов кладенец по разрешителен режим на Басейнова Дирекция Дунавски район – 
град Плевен, към МОСВ) не предполага негативно въздействие върху каквито и да било обекти 
подлежащи на здравна защита (училища, болници, жилищни сгради и др.). 

Територии за опазване на обектите на културното наследство. Имотът (УПИ № ІV-1164, кв.75, 
град Своге) попада на северозападната част на град Своге, до река Искър. В близост до района на ИП 
има обекти на културното наследство „Средновековна църква „Света Петка“ и Църква „Св. Св. Петър 
и Павел“. Спецификата на инвестиционното предложение (добив на подземни води от съществуващ 
шахтов кладенец по разрешителен режим на Басейнова Дирекция Дунавски район – град Плевен, към 
МОСВ) не предполага поява на негативно въздействие върху територии и/или обекти на културното 
наследство. 
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Очаквано трансгранично въздействие. Поради спецификата на инвестиционното предложение 
(добив на подземна вода от съществуващ шахтов кладенец по разрешителен режим на Басейнова 
Дирекция – Дунавски район – град Плевен, към МОСВ) и отдалечеността от границата на Република 
България (обекта е ситуиран на територията на град Своге), не се очаква трансгранично въздействие. 

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Шахтовият кладенец е 
съществуващ и ситуиран на територията на имота – в средната му част. При необходимост, има 
осигурен достъп на техника до него и в тази връзка не се предвижда промяна на съществуваща или 
изграждане на нова пътна инфраструктура. 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, 
предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено 
водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, 
необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови 
съоръжения. 

Питейно-битово водоснабдяване на обекта. Осъществява се съществуващата ВиК мрежа, по 
договорни отношения с местния ВиК - оператор.  

Експлоатация на съществуващ шахтов кладенец – за други цели. Съществуващият шахтов 
кладенец има обща дълбочина 4,55 m и е изграден с бетонни пръстени Ф 950 mm и дебелина на 
стената 50 mm – 5 бр. Последният пръстен е надупчен с кръгли отвори Ф 20 mm (барбакани). Около 
най-горния пръстен пространството е циментирано, а устието е затворено с метален капак. Устието на 
кладенеца е издадено над терена. Експлоатира кватернерния водоносен хоризонт, част от ПВТ: 
Карстови води в Годечкия масив (код BG1G0000ТJK046).  Шахтовият кладенец се е ползвал по 
Разрешително № 11590891 / 05.12.2013г. с титуляр ЕТ „ДАР – 98 - Божидар Занков“, което 
понастоящем е изтекло и предстои подновяване на разрешителното. 

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява съобразно издадено разрешително за водовземане от 
подземни води – чрез съществуващо водовземно съоръжение от Басейнова Дирекция за управление на 
водите – Дунавски район – град Плевен.  

Преди внасяне на проекта (обосновката) за водовземане на подземни води, с документацията за 
издаване на разрешително за водовземане от подземни води – чрез съществуващо водовземно 
съоръжение се изисква становище (или решение) за преценка необходимостта от ОВОС от РИОСВ – 
София.  

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с ел. помпа (хоризонтална) в прекъснат режим. Не 
се предвиждат нови строителни дейности по инвестиционното предложение и не се предвижда 
използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни 
за околната среда и здравето на хората. Не се предвижда ползване на взрив.  

Необходимост от изграждане на нови съоръжения. За експлоатацията на кладенеца не се 
предвижда допълнително оборудване, освен ремонт (при необходимост) на наличното. Не се 
предвиждат други съоръжения. Необходимото електроснабдяване за помпата за добив на вода ще се 
осъществява от съществуващото ел.снабдяване на обекта. Цялата дейност по ремонт (при 
необходимост) на съществуващия шахтов кладенец ще се осъществи на място и няма да засегне 
съседни имоти. 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. 

Предмета на инвестиционното предложение е водовземане от подземни води, чрез съществуващо 
водовземно съоръжение – шахтов кладенец – по разрешителен режим на Басейнова Дирекция 
Дунавски район – град Плевен и не е свързан с генериране на отпадъци и/или третирането им, както и 
не е свързано с генериране на вредни емисии или замърсители във въздуха.  
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7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране. 

Предмета на инвестиционното предложение е водовземане от подземни води, чрез съществуващо 
водовземно съоръжение – шахтов кладенец – по разрешителен режим на Басейнова Дирекция 
Дунавски район – град Плевен и не е свързан с генериране на отпадъци и/или третирането им.  

8. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна 
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен 
воден обект/водоплътна изгребна яма и др. 

Предмета на инвестиционното предложение е водовземане от подземни води, чрез съществуващо 
водовземно съоръжение – шахтов кладенец – по разрешителен режим на Басейнова Дирекция 
Дунавски район – град Плевен и не е свързан с генериране на отпадъчни води и/или третирането им.  

Площадковите води преминават през каломаслоуловител и се заустват в подземен резевоар (изгребна 
яма). Изгребната яма се почиства периодично от специализирана фирма, по заявка (договорни отношения). 

9. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните 
вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС. 

Предмета на инвестиционното предложение е водовземане от подземни води, чрез съществуващо 
водовземно съоръжение – шахтов кладенец – по разрешителен режим на Басейнова Дирекция 
Дунавски район – град Плевен и не е свързан с генериране, транспорт или съхранение на опасни 
химични вещества и/или третирането им. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Копие от Актуално състояние на ЕТ „ДАР – 98 – БОЖИДАР ЗАНКОВ“. 

2. Копия от скици на имотите (УПИ № ІV-1164, кв.75, град Своге, ЕКАТТЕ 65869, община Своге и 
УПИ № VIII-1164, кв.75, гр.Своге, ЕКТТЕ 65869, община Своге). 

3. Копие от Нотариален акт (Договор за наем). 

4. Карта на фактическия материал с разположение на шахтовия кладенец (ШК) на ЕТ „ДАР – 98 – 
Божидар Занков”,  в град Своге, с разположение на съоръженията с издадени разрешителни за 
водовземане от подземни води в района, М 1 : 20 000. 

 

 
Дата: 14.02.2020г.      Уведомител: ………………………………… 
 

        / Божидар Занков – Управител /  
                                          ( име, длъжност, подпис ) 


