
Приложение № 5
към чл. 4, ал. 1, (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

ДО
КМЕТА
на Община Девин, обл. Смолян.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от ЕТ „ГЕОРГИ ГЕТОВ“
(име, адрес и телефон за контакт,

гражданство на възложителя – физическо лице)

СЕЛО МИХАЛКОВО, ОБЩИНА ДЕВИН

(седалище и единен идентификационен номер
на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: п.к. 4820 СЕЛО МИХАЛКОВО, ОБЩИНА ДЕВИН

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0890388888 georgi.getov@abv.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Георги Гетов

Лице за контакти: Георги Гетов тел. 0890388888

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че фирма ЕТ „Георги Гетов“ има следното инвестиционно
предложение (ИП): Водовземане на подземни води от каптиран естествен извор
(КЕИ) „Селище“ за водоснабдяване на Екочифлик „Гагови ниви“. ИП е във връзка с
процедура по получаване на Разрешително за водовземане от цитирания по-горе
водоизточник с цел животновъдство и самостоятелно питейно-битово
водоснабдяване - за питейни нужди и производство на хранителни продукти.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение,
в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на
производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за
опазване на околната среда (ЗООС)

Настоящото инвестиционно предложение е Водовземане на подземни води от
каптиран естествен извор (КЕИ) „Селище“ за водоснабдяване на Екочифлик
„Гагови ниви“. ИП е свързано с процедура за получаване на Разрешително за
водовземане от цитирания по-горе водоизточник с цел животновъдство и
самостоятелно питейно-битово водоснабдяване - за питейни нужди и производство
на хранителни продукти.

В миналото извор „Селище“ е водоснабдявал животновъден обект на бившето
ТКЗС в с. Михалково. От каптажа на извора, посредством съществуващ



тръбопровод, функциониращ и понастоящем водата гравитачно се отвежда във
водоем, от който се водоснабдява екочифлика.

В резултат на направените хидрогеоложки проучвания средният дебит на
извора е оценен на 1,3 л/сек. Инвеститорът иска да оползотвори ресурса от
подземни води, каптирани от извор „Селище“ за водоснабдяване на екочифлик
„Гагови ниви“, в който се отглеждат до 500 броя овце и има мини мандра за
производство на млечни продукти.

Имотът , в който е разположен изворът е собственост на инвеститора. Съседните

имоти са общинска и частна собственост.

Подземните води, каптирани от извор „Селище“ ще се използват за самостоятелно

питейно-битово водоснабдяване – за питейно-битови нужди и производство на

хранителни продукти и за животновъдство – отглеждане на овце.

Изворите дренират води от пукнатинна водоносно система. Подземното водно

тяло, от което ще се извършва водовземането, посредством каптирания извор „Селище“

е с наименование– „Пукнатинни води -Централнородопски комплекс“ и код

BG3G00000Pt050 по ПУРБ на БДИБР Пловдив.

Необходимото водно количество ще е целогодишно и възлиза на 1.300 l/s.

Използването на водите от каптирания извор ще се извърши след представяне на

необходимите проекти за необходимото разрешително за дейностите, в съответствие със

Закона за водите и съпътстващата нормативна уредба. Компетентен орган по

Разрешителното за водовземане от подземни води е Басейнова Дирекция

Източнобеломорски район с център град Пловдив.

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:

Инвестиционното предложение предвижда:

Извършване на хидрогеоложки наблюдения, изследване качествения състав на

подземните води и изготвяне на проектна документация, необходима за откриване на

процедура за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води от

съществуващо водовземно съоръжение - каптиран естествен извор – „Селище“.

При водовземането инвеститорът ще ползва целия ресурс на водоизточника –

1,300 l/s.. Съществуващата експлоатационна схема няма да бъде променена. Дейността



ще се осъществява в съществуващия Екочифлик „Гагови ниви“. Основно подземните

води ще се ползват с цел животновъдство- отглеждане на 500 овце.. По-малка част от тях

ще бъдат с цел самостоятелно битово водоснабдяване – за питейно-битови нужди на

персона, възлизащ на 14 човека и за производство на хранителни продукти в мини

мандра с капацитет преработка до 900 литра мляко дневно.

Не се налага и не се предвижда промяна на инфраструктурата. Реализацията на

инвестиционното предложение не изисква строителни дейности. Изворът и

довеждащият водопровод до екочифлика са съществуващи. Няма промяна в

съществуващата експлоатационна схема.

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:

Не се налага каквито и да е други разрешения. Процедурата не предвижда нова

инфраструктура, като ще се използва вече съществуващия довеждащ водопровод до

обекта. Няма да има каквото и да е ново строителство. Каптажът, водопроводът и

водоемът са съществуващи и повече от половин век се използват за водоснабдяване на

животновъдния обект.

4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват
засегнатите общини/райони/кметства, 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 на обектите на културното наследство, очаквано
трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна
инфраструктура)

Естественият извор „Селище“ е съществуващ водоизточник. Той е каптиран преди

повече от 50 години и се използва за водоснабдяване на животновъден обект.

Разположен е в ПИ 012034, местност „Селище“ в землището на с. Осиково, община

Девин, собственост на инвеститора ЕТ „Георги Гетов“. Земята е с начин на трайно

ползване „ливада“, категория на земята при неполивни условия-десета..

Координатите на каптирания извор са следните:
извор X, m Y, m B L кота

КЕИ „Селище” 8590822,542 4513272,870 41°52'47,94’’ 24°26'08,59’’ 985,045

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



експлоатацията:
(включително 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)

ИП не предвижда ново строителство и нова инфраструктура. Ще се използва

съществуващият довеждащ водопровод от извора. Каптажът на извора, довеждащият

водопровод и водоемът са съществуващи, изградени преди повече от 50 години и са в

добро техническо състояние и понастоящем се използват за водоснабдяване на

животновъдния обект.

Инвестиционното предложение е за водовземане от подземни води, каптирани от

извор „Селище“ в размер на 1,300 l/s. За реализация на ИП годишният необходим обем

за добив на подземни води е 4100 м3.

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:

Водовземането от подземни води от каптирани извори е дейност, при която няма

да се генерират отпадъци.

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.)

Поради характера на инвестиционното намерение - водовземане от подземни

води няма да се акумулират отпадъчни води.

Отпадъчните води от обекта се заустват във водоплътна изгребна яма, която

периодично се почиства от лицензирана фирма.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на
опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на
последствията от тях)

Няма

Уведомител:
(подпис)


