
 
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

за инвестиционно предложение 
  

от “Геострой-Инженеринг”ЕООД, 
седалище гр. Ямбол, ул. „Ормана” № 34, община Ямбол, област Ямбол 

ЕИН 128003989 
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 

тел./факс046663222 /3; e-mail: office@geogroup.org 
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: 

Управител  инж. Моньо Великов Тодоров 
Лице за контакти: 

Инж. Руска Феоктистова ,, тел. 0886/909910 

 
Уведомяваме Ви, че 

фирма „Геострой инженеринг”ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Водовземане 
от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в имот 000353 по КВС на с. Калчево, с цел 
водоснабдяване на Предприятие за преработка  на маслодайни култури  в поземлен имоти  
УПИ II-316, 261; УПИ I-318,328  с. Калчево, общ. „Тунджа” , обл. Ямбол.EKATT-35609  
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
+ 
 

 
 
        Инвестиционното предложение е ново. То предвижда водовземане от  подземни води чрез 
новоизграден тръбен кладенец, който ще разкрие подземно водно тяло Пукнатинни води      
ВК2t-sn-st Бургаска вулканична северно от Бургас с код BG2G00000K2034. Подземното водно 
тяло, в частта където се проектира водовземането, е изградено от андезитови туфи. Това 
подземно водно тяло се води на отчет към басейнова дирекция Черноморски район, гр. Варна. 
         Водовземането от подземни води чрез ново съоръжение обхваща три етапа с основна 
дейност както следва: 
I етап – изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 74 m; 
II етап – опитно – филтрационни изследвания (ОФИ); 
III етап – водовземане. 
Изпълнението на етапите ще започне след получаване на разрешително по чл.50, ал.7, т.1, във 
връзка с чл. 44 и чл. 46 от ЗВ, издадено от директора БДУВИБР – Пловдив. 
С реализацията на инвестиционното предложение се цели осигуряване на вода за промишлени 
цели на обект”Предприятие за преработка на маслодайни култури. 
Инвестиционното предложение попада в Приложение № 2, т.2 – минно дело, буква „г“ – 
дълбоки сондажи за водоснабдяване към ЗООС. 

След изграждането на тръбния кладенец работната площадка ще бъде 
рекултивирана както следва: запълване на утаечната яма с обратен насип от 
депонирания при изкопаването материал и транспортиране на шлама и сондажната 
ядка до депо за строителни отпадъци. 

Инвестиционното предложение има пряка връзка с ИП „Предприятие за 
преработка на маслодайни култури”. То не засяга съседни или близки територии и 



няма връзка с други възложители. В частта му за водовземане то не оказва влияние 
върху други водовземни съоръжения с разрешено водовземане. За неговата 
реализация е необходимо разрешително, издадено от директора на Басейнова 
дирекция за управление на водите в Черноморски район с център гр. Варна. Правото 
на водовземане ще се ползва след приемане на водовземното съоръжение и 
водоснабдявания обект по реда на ЗУТ и представено в Басейнова дирекция на 
заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на 
чл.177 ЗУТ. 
 

 


