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                           ДО  
                           ДИРЕКТОРА НА  
                           РИОСВ - гр. Русе 

 
 

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

 
От Милен Росенов Коев - Управител 

на „ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД, ЕИК 117673326 

 
Aдрес за кореспонденция:  гр. Русе, ул. „Липник“ № 123, Бизнес парк – Русе, ет. 5 
Лице за контакт:  
Телефон, факс и е-mail:  
 
 

Уважаема г-жа/г-н Директор, 
 

Уведомявам Ви, че „ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД има следното инвестиционно предложение: 
„Изграждане на собствен водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за напояване на 
земеделски земи в землището на с. Тръстеник, община Иваново“.  
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение:     

Изграждане на собствен водоизточник на подземни води - тръбен кладенец за напояване на 
зърнени култури в землището на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.  

2. Резюме на предложението:   

„ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД извършва селскотопанска дейност – отглеждането на зърнени култури 
(предимно царевица, пшеница и др.) в землището на с. Тръстеник. За увеличаване на добивите от 
културите, дружеството предвижда да напоява засадените култури от собствен водоизточник на 
подземни води тъй като в масивите, които обработва няма изградена напоителна система, 
стопанисвана от „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, клон ДОЛЕН ДУНАВ (Приложение № 3). За 
целта предвижда да проектира и изгражди един тръбен кладенец за напояване на 605 дка 
земеделски земи. Потреблението на вода за напояване ще бъде до 992 m3/d (до 11,5 l/s) през 
поливния период (122 дни/годишно) или до 121000 m3 годишно. 
 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата 
на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:  
 
Изграждането и експлоатацията на собствения водоизточник на подземни води – тръбен кладенец 
ще се извърши на територията на ПИ № 182002 от землището на с. Тръстеник. До имота се 
достига по полски път и не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Ел.захранването 
на оборудването на кладенеца ще се осъществява с нова въздушна кабелна линия от 
селскостопанската база на фирмата (ПИ № 271036, Приложение №№ 6 и 7), находяща се в 
непосредствена близост до имота. Земеделските земи, които ще се напояват, започват от имота и 
се простират на север-североизток от имота (Приложение № 8).    
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4. Местоположение на площадката:   
 

Площадката на бъдещия тръбния кладенец отстои на 50 m източно от селскостопанската база на фирмата 
(бивш стопански двор на с. Тръстеник) и се разполага в ПИ № 182002, м. „Полето“ от землището на с. 
Тръстеник, ЕКАТТЕ 73362, община Иваново, област Русе. Имотът е с площ 3 999 m2 , с начин на трайно 
ползване: Овощна градина (Приложение 4). Имотът е собственост на „ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД, ЕИК 
117673326 (Приложение 5).  
Вода от кладенеца ще се ползва за напояване в земедски земи попадащи в масиви 179, 180, 181 и 182 от 
землището на с. Тръстеник (Приложение № 8). Общата поливна площ е 605 дка. Част от земите са 
собственост на „ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД, а друга част са частна собственост, като са взети под аренда за 
обработка от фирмата.   
 
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:   
  
При строителството и експлоатация на бъдещия тръбен кладенец ще се ползва ел.енергия и ще се добива 
вода, която има възобновяем ресурс.   
 
6. 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 
 
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното 
третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, 
собствена яма или друго, сезонност    
 
Отпадъчни води няма да се формират от поливането на земеделските култури. 
 
Прилагам: 

1. Копие от Уведомление за ИП до община Иваново и засегнатото население;   

2. Копие от Уведомяление за ИП до кметсво Тръстеник и засегнатото население; 

3. Удостоверение за поливност изх.№ 152/01.02.2019г. на „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД 

4. Актуална скица на ПИ № 182002, в който ще се реализира инвестиционното предложение; 

5. Нотариален акт за собственост на ПИ № 182002 на „ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД; 

6. Актуална скица на ПИ № 271036, стопанска база на „ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД; 

7. Нотариален акт за собственост на ПИ № 271036 на „ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД; 

8. Извадка от КВС на с. Тръстеник на засегнатата територия (М 1:5000);  

9. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение. 

10. Електронен носител на информацията – 2 бр. 
 
 
 
Дата: ................            Възложител/Уведомител:................................................................... 
                                                                                                          
                                                                                                                                  /подпис, печат/ 
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ИНФОРМАЦИЯ  
 

за инвестиционното предложение  
/съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху 

околната среда   
 
І. Данни за възложителя: 
 
От   „ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД, ЕИК 117673326  
Пълен пощенски адрес: гр. Русе, ул. „Липник“ № 123, Бизнес парк – Русе, бл. А, ет. 5  
Телефон, факс и е-mail: 0887-206502, terra globe@abv.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: . 

 
ІІ.Обща информация за инвестиционното предложение: 
1.   Резюме на предложението: 

Инвестиционното предложение включва проектирането и изграждането на собствен 
водоизточник на подземни води - тръбен кладенец за напояване. Кладенецът ще бъде изграден с 
дълбочина 300 m в подземния водeн обект Карстови води в Русенската формация с код 
BG1G0000K1b041. Добитите водни количества ще се използват за напояване на 605 дка зърнени 
култури  в масиви 179, 180, 181 и 182 от землището на с. Тръстеник. Годишно ще се ползват до 
121000 m3 вода. 
 

 2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова 
продукция), обща използвана площ: 

„ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД извършва селскостопанска дейност в землището на с. Тръстеник. , като 
обработва 35 000 dka. За увеличаване на добивите от културите, дружеството предвижда да 
напоява 605 dka зърнени култури от собствен водоизточник на подземни води – тръбен 
кладенец поради липса на изградена напоителна система, стопанисвана от „НАПОИТЕЛНИ 
СИСТЕМИ“ ЕАД, клон ДОЛЕН ДУНАВ. Напояването ще се извършва интензимвно в периода 
от 1 юни до 30 септември (122 дни) и потреблението на вода ще  бъде до 992  m3/d (11,5 l/s) през 
поливния или до 121000 m3 годишно. 

3. 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:  

Няма да има необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура – 
имотът е разположен до полски път близо до селото. За елекроснабдяване на тръбния кладенец 
ще се изгради въздушна връзка със съседния ПИ № 271036, собственост „ТЕРРА ГЛОУБ” 
ЕООД и представляващ база на фирмата. 
 

4. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:  

Срокът за проектиране и изграждане на кладенеца с включени всички процедури е 6-7 месеца. 
Срокът на Разрешителното за водовземане е 6 години. Експлоатационният срок на 
съоръжението е 25 години. 

Етапите на реализация са следните: 1) Проектиране; 2) Изздаване на Разрешително за 
водовземане чрез ново водвземно съоръжение – тръбен кладенец от БД „Дунавски район“ - 
МОСВ; 3) Издаване на Разрешение за строеж от община Иваново; 4) Изграждане  и оборудване 
за експлоатация на кладенеца. 
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5. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. 
строителство:  

Осигуряване на вода за напояване на зърнени култури чрез изграждане и експлоатация на 
водоизточник на подземни води - тръбен кладенец. Изграждането на кладенеца ще се 
осъществи със сондажна апаратура, съгласно Разрешително от Басейнова Дирекция за 
управление на водите – „Дунавски район” към МОСВ и Разрешение за строеж от Община 
Иваново. След направата на сондажен пробив в земната основа с дълбочина до 300 m, се 
спускат обсадни прикриващи колони, които се циментират и експлоатационно-филтрова 
колона, в която се монтира потопяема помпа за добив на подземната вода. След изграждането, 
кладенецът се интензифицира с ерлифт и помпено водочерпене за определяне на 
хидрогеоложките параметри на водоноса. Накрая кладенецът се оборудва за експлоатация по 
специално изготвен проект 
 

6. Връзка с други съществуващи и/или 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:  

Дейността, свързана с инвестиционното предложение, е включена в Приложение № 2 към чл.93, 
ал.1, т.1 и 2 на ЗООС – т.10, н) – “добив на подземни води” и подлежи на преценка за 
необходимостта от ОВОС и оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от РИОСВ - 
Русе. Водовземането от подземни води чрез ново водовземно съоръжение подлежи на 
разрешителен режим съгласно Закона за водите и Наредба № 1 за проучването, ползването и 
опазването на подземните води. Разрешителното за водовземане ще бъде издадено от БДДР – 
Дунавски район след представяне на обосновка за необходимите водни количества. Проектният 
дебит e до 864 m3 (10,0 l/s) вода средно дневно или годишно 105408 m3 вода. Кладенецът ще 
бъде изграден в ПВТ: Карстови води в Русенската формация - BG1G0000K1b041. По 
публикуваните данни от БДДР – „Дунавски район“, свободните водни количества от ПВТ са 
9623 l/s (14 % експлоатационна натовареност). В близост няма изградени водоизточници на 
подземни води с издадени Разрешителни за водовземане за питейно-битови цели и учредени 
СОЗ. 
 

7. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, 
географски координати (по възможност във WGS 1984), 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: 

Новият водоизточник ще бъде изграден в ПИ № 182002. м. „Полето“ от землището на с. 
Тръстеник, ЕКАТТЕ 73362, община Иваново, област Русе. Имотът е с площ 3 999 m2, с начин на 
трайно ползване: Овощна градина. Имотът е собственост на „ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД, ЕИК 
117673326.  

Проектните координати на проектния тръбен кладенец са: 

Географски координати WGS-84: N 43° 39' 51,20"; Е 25° 52' 12,57" 

Геодезически координати 1970-та година, зона „7”: X = 4 735 214,00 m;. Y = 9 474 576,45 m 

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” .  
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8. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди: 

По време на идграждането на новия водоизточник ще се ползват инертни материали, ел.енергия 
и вода. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не 
включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да 
бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. 
При водовземането на подземни води от бъдещия кладенец ще се ползва ел.енергия.   
 
 

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

Излишните земни маси и строителните отпадъци по време на изграждането на кладенеца ще 
бъдат извозвани чрез съгласуване с общината на общинското сметище. 
При експлоатацията на кладенеца няма да се формират отпадъци. Експлоатацията на 
водовземното съоръжение е свързано с добив на подземни води чрез потопяема ел. помпа.  
 

10. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин 
на тяхното третиране:  
Отпадъчни води няма да се формират от поливането на зернените култури. 
 

ІІІ. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:  

БДДР – Дунавски район гр.Плевен и РИОСВ – Русе.. 

 
 Приложения:  
 

1. Карта с разположение на проектния тръбен кладенец на ТЕРРА ГЛОУБ” ЕООД в района на                    
с. Тръстеник, община Иваново 

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



 Приложение № 1 

 

КАРТА  
с разположение на проектния тръбен кладенец на „ТЕРРА ГЛОУБ“ ЕООД  

в района на с. Тръстеник, община Иваново 
М 1 : 25 000 

 

TK -  ТЕРРА ГЛОУБ

 

 
 

                                                                                                       СЪСТАВИЛ:           
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         /инж.Д.Найденов/ 

 




