
1 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  
 

за инвестиционното предложение  
/съгласно чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху 

околната среда/   

 

І. Данни за възложителя: 

 
от  Община Силистра, ЕИК 000565537  

Пълен пощенски адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33 

Телефон, факс и е-mail: 086/82-42-43,  086/82-33-43, mayor@silistra.bg 

Възложител: д-р Юлиян Найденов - Кмет. 

Лице за контакти: Весела Тодорова, тел: 086 / 816-265 

 

ІІ.Обща информация за инвестиционното предложение: 

1.   Резюме на предложението: 

Във връзка с ефективното използване на стадион „Луи Айер“ в гр. Силистра, Община 

Силистра планира да изгради тръбен кладенец с дълбочина 120 m в ПВТ: Карстови води в 

Русенската формация - BG1G0000K1b041 за поливане на тревните площи на стадиона.  
 

 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 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.); предвидени 

изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

С тръбния кладенец на стадиона се предвижда да се поливат тревните площи на игрището и 

около него с обща площ около 20 dka. Потреблението на вода за поливането ще бъде 

целогодишно - до 95,04 m
3
/d среднодневно (1,1 l/s) или до 34960 m

3
 годишно. Площадката с 

кладенеца ще бъде в рамките на стадиона (Приложение № 3). За  захранването на кладенеца 

е ел.енергия ще се изгради подземна линия от близкия трафопост на EVN, разположен до 

югозападния ъгъл на стадиона. Тръбният кладенец ще бъде изграден със специализирана 

сондажна апаратура, без изкопи и 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, необходимост от 

издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 

специален закон:  
 

За изграждането и експлоатацията на тръбния кладенец е необходимо издаването на 

Разрешително за водовземане чрез ново водовземно съоръжение на подземни води от 

Басейнова дирекция - „Дувавски район“, гр. Плевен и Разрешение за строеж от Община 

Силистра. 

 

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 защитени територии и територии за 

опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, 

схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: 

Площадката на бъдещия тръбен кладенец е в югозападната част на стадион „Луи Айер“ 

(Приложение 3), заемащ ПИ № 66425.501.1639 (УПИ I1588,1589,1639,6254, кв.180) по КК и КР на гр. 
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Силистра, ЕКАТТЕ 66425, община Силистра, област Силистра. Имотът е с площ 42 053 m
2
, 

урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Спортно игрище (Приложение 1). Имотът 

е публична общинска собственост на ОБЩИНА СИЛИСТРА, ЕИК 000565337 (Приложение 2) 

Координатите на проектния тръбен кладенец саследните: 

Географски координати WGS-84: N 44° 06' 29,75"; Е 27° 15' 20,83" 

Предвидената дейност в инвестиционното предложение не засяга защитени територии и 

територии за опазване обектите на културното наследство и няма трангранично въздействие. 

В близост няма защитени зони по директивата за местообитанията и птиците от “Натура 

2000”. Проектният тръбен кладенец попада в СОЗ около ТК- ЗММ Стомана за самостоятелно 

питейно-битово водоснабдяване на ЗММ Стомана АД (Приложение 5) . Бъдещото 

потребление на подземна вода от проектния кладенец няма да засегне нормалната 

експлоатация на ТК- ЗММ Стомана. 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията; ( 

вкл. 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):   
  
При строителството на бъдещия тръбен кладенец ще се ползва ел.енергия и техническа вода. При 

експлоатация ще се добива вода, която има възобновяем природен ресурс.   

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

 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:  

При изграждането на тръбния кладенец ще се формират строителни отпадъци – глинеста промивка 

набогатена с шлам, която ще се депонира в общинското сметище. Хумусният слой ще бъде отделен и 

депониран преди започването на изграждането. След завършването на строежа, теренът ще бъде 

подравнен и рекултивиран. 

 
 

8. Отпадъчни води (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.)    
 

Отпадъчни води няма да се формират от поливането на тревните площи. 
 

 Приложения:  

1. Копие от Актуална скица на УПИ I1588,1589,1639,6254, кв.180 (ПИ № 66425.501.1639), в който 

ще се реализира инвестиционното предложение; 

2. Копие на Акт за собственост на УПИ I1588,1589,1639,6254, кв.180 (ПИ № 66425.501.1639)на 

ОБЩИНА СИЛИСТРА; 

3. Карта с разположение на проектния тръбен кладенец на стадион „Луи Айер“ в гр.Силистра. 

4. Карта с разположение на стадион „Луи Айер“, проектния тръбен кладенец и Санитарно-

охранителната зона около ТК – ЗММ Стомана. 

5. Информацията на електронен носител – 1 екземпляр. 

 

 

 

Уведомител:.....................................      Дата:.........................  
  /подпис, печат/          
        


