
 
 

 

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 
 

„Изграждане и водовземане от ново водовземно съоръжение (тръбен 
кладенец) в складова база на „Агрополихим“ АД, разположена в ПИ с 
идентификатор 77476.507.30, в землището на с. Хрищени, община Стара 
Загора“ 

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):  

 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно 

съоръжение – тръбен кладенец за водовземане от подземни води с цел 
водоснабдяване на  складова база на „Агрополихим“ АД, разположена в ПИ с 
идентификатор 77476.507.30 по КК на с. Хрищене, община Стара Загора.  

Складовата база е съществуваща. Същата представлява складова база на 
бившето предприятие „Агробиохим“ АД гр. Стара Загора, въведено в експлоатация 
през 1963 г. След обявяване на Дружеството в несъстоятелност, през 2002 г. имотът с 
прилежащите сгради и инфраструктура е закупен от „Агрополихим“ АД. Към 
настоящия момент имотът се отдава под наем на „Афер България“ ЕООД за 
осъществяване на складова и търговска дейност с азотни, фосфорни и комплексни 
минерални торове от продуктовата гама на „Агрополихим“ АД.  

С цел водоснабдяване на площадката за противопожарни нужди и поливане и 
поддържане на зелени и открити площи се предвижда изграждане на ново 
водовземно съоръжение за водовземане от подземни води – тръбен кладенец в 
рамките на ПИ с идентификатор 77476.507.30.  

Реализацията на инвестиционното предложение не води до разширение и/или 
изменение на производствената дейност на възложителя. 

 Инвестиционното предложение не попада в обхвата на  Приложение № 1 
и/или Приложение № 2  на  Закона за опазване на околната среда. Предвиденото 
изграждане на водовземно съоръжение за водовземане от подземни води има за цел  
осигуряване на необходимите количества вода за противопожарни нужди и 
поливане и поддържане на открити и зелени площи в рамките на собствен имот на 
възложителя.  

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: 

Ивестиционното предложение предвижда водоснабдяване на  складова база на 
„Агрополихим“ АД , разположена в ПИ с идентификатор 77476.507.30 по КК на с. 
Хрищене, община Стара Загора чрез изграждане на ново водовземно съоръжение за 
водовземане от подземни води - тръбен кладенец. 

• Тръбният кладенец (ТК) ще бъде изграден на площадката на „Агрополихим“ 
АД в ПИ 77476.507.30, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора. Предвидено 
местоположение на ТК: координати СШ 42°26´38.19ʺ, ИД 25°44´19.36ʺ, надморска 
височина 178 m; 

• Няма да бъдат използвани материали, съдържащи приоритетни вещества, 
вкл. в конструкцията и при изграждане на сондажа; 

• Конструкцията ще бъде правилно избрана, за да се предотврати замърсяване 
на подземните води чрез повърхностните такива или от други подземни води;  
смесване на подземните води с различни качества или отрицателно въздействие 
върху екосистемите. Конструкцията на ТК ще бъде съобразена с конкретните 
геоложки и хидрогеоложки условия, като ще бъдат спазени всички екологични 
изисквания при изграждането му. Новият ТК ще има проектни параметри дълбочина 
до 25 m и диаметър до 300 mm обсадна филтрова колона; 

• Няма да бъде превишен разполагаемия ресурс на подземното водно тяло, 
което ще бъде обосновано при изготвяне на хидрогеоложки доклад по реда на Глава 
седма, Раздел III на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните 
води. Няма да се допусне понижаване на водното ниво, което да наруши 
повърхностните води и свързаните с водите екосистеми, влажни зони и защитени 
територии. Проектираният тръбен кладенец попада в подземно водно тяло (ПВТ) с 
код BG3G000000Q012 „Порови води в кватернер – Марица изток“; 

• Необходимите водни количества за водовземане от ТК са 2360 m3/годишно 
или среден дебит 0.075 l/сек. Минималните количества ще бъдат 1180 m3/годишно – 
около 50 % от необходимите. Обосновка на заявеното водно количество ще бъде 
изготвена в обхвата на документите за издаване на разрешително по реда на Глава 
седма, Раздел III на Наредба № 1. 

Пожарогасителната инсталация на площадката на складовата база на  
“Агрополихим” АД в гр. Стара Загора е съществуваща изградена. В случай на пожар 
пожарогасенето ще се извършва с вътрешни ПК и външни ПХ (надземни). 
Необходимите водни количества за пожарогасене са: външно водоснабдяване 15 
l/сек. с продължителност на пожарогасене 3 часа и вътрешно водоснабдяване 5 
l/сек., съобразно изискванията на Наредба № Із-1971 за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Общо необходими водни 
количества за пожарогасене са Q = 20 l/сек., от които за вътрешно пожарогасене - 1 
час х 5 l/сек. = 18 m3 и за външно пожарогасене - 3 часа х 15 l/сек. = 162 m3 – общо 
180 m3. В случай, че техническия дебит на тръбния кладенец не осигурява 
необходимите водни количества, ще бъде поставен резервоар за съхранение на вода 
и ползване в случай на необходимост. 



 
 

 

 

Напояване на зелените площи ще се извършва с маркучи чрез монтирани 
хидранти. Предвидени за поливане са около 3 дка през 4-те месеца на летния сезон 
(от юни до септември). При поливна норма 6 l/m2/дневно, ще са необходими около 
18 m3/дневно, средно 540 m3/месечно или 2160 m3/4 месеца.   

• Изграждането на ТК няма да повлияе на мониторинговите сондажи за 
мониторинг на подземните води в ПВТ с код BG3G000000Q012, тъй като няма такива 
в границата на зоната на влияние на новото водовземно съоръжение. Въпросът ще 
бъде обоснован в детайли при изготвяне на хидрогеоложки доклад по реда на Глава 
седма, Раздел III на Наредба № 1; 

• Изграждането на ТК няма да повлияе на изменението на потока на ПВТ, 
създаващо условия за интрузия на солени или замърсени води. ПВТ с код 
BG3G000000Q012 е добре изучено с водообилен поток, далече от морските води; 

• В ПУРБ 2016-2021 г. на Източнобеломорски район, за ПВТ „Порови води в 
кватернер – Марица изток“ с код BG3G000000Q012 има следните данни: 
Естествените ресурси на ПВТ възлизат на Qест =  2142 l/сек. Разполагаемите ресурси 
възлизат на Qекс = 2041,81 l/сек. Разрешените водни количества с издадени 
разрешителни (средно годишни) са 385,99 l/сек. Експлоатационния индекс е 19 %. 
Водоносният хоризонт е безнапорен;  

• В района на въздействие на предвидения за изграждане ТК ще попаднат 
действащите ТК на съседните предприятия (територията на бившия комбинат 
„Агробиохим“ АД). Предвид големите свободни водни количества на водоносния 
хоризонт, при изготвяне на хидрогеоложкия доклад ще бъде направено моделно 
определяне на въздействието с цел съвместната експлоатация на сондажите; 

• Водовземането от ТК ще бъде в границите на разрешените количества и 
максимален дебит. Радиусът на района, в който ще бъде създадено понижението на 
водното ниво в резултат на кумулативното въздействие на водовземането, ще бъде 
по-обстойно разгледан при изготвяне на хидрогеоложки доклад по реда на Глава 
седма, Раздел III на Наредба № 1; 

• В ПУРБ 2016-2021 г., ПВТ с код BG3G000000Q012 е определено в добро 
количествено и лошо химично състояние. С реализацията на сондажа няма да бъдат 
нарушени критериите за количествено и химично състояние на ПВТ, вкл. 
надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия, влошаване 
състоянието на повърхностните водни тела и екосистеми и др.;  

• Проектът за сондажа и хидрогеоложкия доклад с обосновка на необходимите 
водни количества ще бъдат съобразени със забраните и ограниченията на Закона за 
водите по отношение натиска, както и със забраните и мерките в ПУРБ 2016-2021 г. 
за Източнобеломорски басейнов район за управление на водите. 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с изграждане на  
нова техническа инфраструктура – ще се ползват съществуващите пътища, ВиК 
мрежи и електроснабдяване. Няма необходимост от други, свързани с  предмета на 
дейност спомагателни или поддържащи дейности. Не се предвижда използване 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: 

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на ПИ с 
идентификатор 77476.507.30, собственост на „Агрополихим“ АД. 

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи или 
одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие. ИП не 
противоречи на действащите планове за района. Няма необходимост от издаване на 
съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, освен при 
провеждане на приложимите процедури по реда на ЗООС и Закона за водите. 

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) 

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 
77476.507.30 по КК на с. Хрищене, община Стара Загора, собственост на 
„Агрополихим“ АД. Поземленият имот е с площ  45 107 m2, предназначение на 
територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за химическата и каучукова 
промишленост. 

Имотът граничи северно с ПИ с идентификатори 77476.507.24, 77476.507.25, 
77476.507.35, а от запад, изток и юг е обграден от частни второстепенни улици - ПИ с 
идентификатори 77476.507.28, 77476.507.150, 77476.507.22.  

 



 
 

 

 

На фигурата са обозначени площадката със съществуващите сгради, 
ограничена от точки от 1 до 5, както и предвиденото местоположение на тръбния 
кладенец (т. 6) с географски координати в система WGS84, както следва:  

т. 1 42°26´37.22ʺ 25°44´09.23ʺ 
т. 2 42°26´39.25ʺ 25°44´17.62ʺ 
т. 3 42°26´38.85ʺ 25°44´23.54ʺ 
т. 4 42°26´36.21ʺ 25°44´24.82ʺ 
т. 5 42°26´32.92ʺ 25°44´11.39ʺ 
т. 6 - сондаж 42°26´38.19ʺ 25°44´19.36ʺ 

Няма близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита. Най-близо 
разположените населени места са с. Калитиново – намира се в южна посока на около 
1.7 km от границата на разглежданата площадка, и с. Хрищени – разположено в 
северо-западна посока на 2.2 km от складовата база.  

Имотът, в който е предвидена реализацията на ИП, не е разположен в защитена 
територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени 
зони от мрежата НАТУРА 2000.  

Няма близко разположени елементи на Националната екологична мрежа или 
територии за опазване на обектите на културното наследство. Предвид факта, че 
инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на урбанизирана 
територия с начин на трайно ползване за химическата и каучуковата промишленост, 
не се очаква засягане на чувствителните зони в обхвата на въздействие на обекта.  

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква 
трансграничен характер на въздействие. 

Няма необходимост от нова или промяна на съществуваща пътна 
инфраструктура.  

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 
водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими 
количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови):  

По време  на строителството - минимални водни количества за провеждане на 
опитно-филтрационните изпитания на новия тръбен кладенец.  

По време на експлоатацията - вода за следните цели: 

 пожарогасене – в съответствие с изискванията, в случай на пожар трябва да 
бъде осигурена вода за вътрешно и външно пожарогасене общо 180 m3. 
Водата ще се черпи от тръбния кладенец и при необходимост ще се съхранява 
в резервоар. Ще се ползва помпа, която ще водоснабдява противопожарната 
мрежа на обекта с външни ПХ и вътрешни ПК. Периодично резервоарът ще се 
допълва за покриване загубите от изпарение – около 10 %. Прогнозното 
необходимо водно количество е около 200 m3/годишно; 

 напояване - ще се извършва чрез помпа, посредством монтирани хидранти и 
маркучи. Предвидени за поливане са около 3 дка през 4-те месеца на летния 
сезон (от юни до септември). При поливна норма 6 l/m2/дневно, ще са 



 
 

 

 

необходими около 18 m3/дневно, средно 540 m3/месечно или 2160 m3/4 
месеца.  

Предвиденото водовземане от подземни води (първото подземно водно тяло с 
код BG3G000000Q012 Порови води в кватернер – Марица изток) ще се осъществява 
чрез изграждане на ново съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина до 25 m, 
предмет на настоящото ИП.  

Електроснабдяването ще се извършва чрез съществуващата снабдителна 
мрежа на площадката.  

 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 
водите 

При реализацията на ИП няма да се емитират приоритетни и/или опасни  
вещества, посочени в Наредбата за стандартите за качество на околната среда и в 
ПУРБ 2016-2021 г. на Източнобеломорски басейнов район, които да осъществяват 
контакт с водите. 

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

По време на строителството – при изграждане на тръбния кладенец ще се 
отделят малки количества неорганизирани емисии, свързани с отделянето на 
нетоксичен прах и отработени газове от сондажната техника и транспортни 
средства. Въздействието ще е незначително и краткотрайно – до 10 дни, времето за 
реализация на ИП. 

По време на експлоатацията – няма да се отделят емисии на вредни вещества 
във въздуха. 

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

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на 
отпадъци. Образуваните по време на сондажната дейности изкопни земни маси ще 
бъдат използвани при вертикалната планировка на площадката.  

9. 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.): 

             Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с образуване на 
отпадъчни води. 

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):  



 
 

 

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 77476.507.30 по КК на 
с. Хрищене, община Стара Загора, собственост на „Агрополихим“ АД. Имотът се 
отдава под наем на „Афер България“ ЕООД за осъществяване на складова и 
търговска дейност с азотни, фосфорни и комплексни минерални торове от 
продуктовата гама на „Агрополихим“ АД. Реализацията на инвестиционното 
предложение няма да доведе до промяна във вида и/или количествата на опасните 
вещества, които са налични в складовата база за осъществяване дейността на 
ползвателя. 

 


