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Уведомяваме населението на общината за инвестиционното намерение за: 

„Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води за водоснабдяване, на 

новопроектиран „Цех за производство на кагиони", на територията на УПИ VI-12, кв. 15, м. 

„НПЗ Искър - Север Ш-та част", по плана на град Содрия" с ползвател и бъдещ титуляр 

на Разрешително за водовземане фирма „ЧОЛИПАК" ООД 

Инвестиционното предложение включва: Проектиране и изграждане на Цех за 
производство на кашони и проектиране и изграждане на собствен водоизточник (термо-
двойка) на подземни води (експлоатационен тръбен кладенец и реинжекционни сондажи) за 
водоснабдяване за питейно-битови цели, охлаждане (климатизация), други цели (измиване 
на площадки и поливане на тревни площи) и противопожарно водоснабдяване на обекта: 
„Цех за производство на кашони" на фирма „ЧОЛИПАК" ООД. 

Новопроектираният цех се намира на територията на УПИ VI-12, кв. 15, м. „НПЗ Искър 
- Север Ш-та част", по плана на град София, на ул. „Подпоручик Йордан Тодоров". Имотът е 
с площ 1 613 т
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 и представлява свободна незастроена площ. Собственост е на „ЧОЛИПАК" 

ООД, съгласно Нотариален акт № 109, том I, per. № 5238, дело № 73/2004г. 

За обекта е разработен технически проект по възлагане на фирма „ЧОЛИПАК" ООД 
въз основа на виза за проучване и проектиране от Главния архитект на София, № СА-20-
584/11.09.2012г. с разрешени устройствени параметри на Пс (смесена производствена зона) 
със следните параметри: 

- Плътност - 55%; Кинт. -1,5; Позеленяване - 30%; Нмакс. - < 10 т. 

Околните земи представляват - урегулирана и неурегулирана територия, частна или 
общинска собственост. Имотът има излаз към ул. „Подпоручик Йордан Тодоров". 

Аерогара „София" отстои на около 400 m север-северозападно от обекта. 

Река Искър отстои на около 200 m на изток от имота. 

В района няма защитени местности и природни забележителности. Най-близо 
разположената защитена зона - на около 6,0 km в посока юг-югозапад е зона "Витоша", с код 
BG0000113 (по смисъла на Закона за защита на биологичното разнообразие и директива 
92/43/EEC за хабитатите). 

„Цех за производство на кашони". Съгласно изготвения технически проект сградата за 
цех за производство на кашони е ситуирана в УПИ VI-12, кв. 15, м. „НПЗ Искър - Север Ш-та 
част", по плана на град София. Транспортният достъп до обекта се осигурява от западната 
страна посредством тупикова улица. Сградата е проектирана свободностояща и е разделена 
на два обема както следва: 

Едноетажна производсвена сграда и триетажна административно обслужваща сграда. 
Достъпът за хора за производствената сграда става от северната страна посредством 
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наклонена стоманобетонна рампа с 3,8% наклон. От същата рампа се осъществява достъпа на 
мотокар при необходимост. 

Товаро-разтоварните работи се осъществяват от южната страна на сградата. Поради 
малката ширина на имота, обслужването за производствените нужди (товаро-разтоварните 
работи) ще бъде странично със средно големи камиони - с дължина до 9,0 т. 

ДОСТЪПЪТ на административната сграда се разделя на две: за клиенти от западната 
страна и за работници от северната страна. Предвидена е рампа за хора с неравностойно 
положение с 5% наклон. За нуждите на обекта са предвидени и 10 паркоместа. 

Административно-обслужващият персонал ще наброява до 20 души, които работят на 
една смяна. 

Водоснабдяване на обекта. Съгласно изготвения ВиК проект, водоснабдяването на 
обекта е предвидено да се осъществява от водоизточник на подземни води (тръбен кладенец), 
съгласно разрешителен режим на Басейнова Дирекция - Дунавски район, с център град 
Плевен, към МОСВ. 

Предвидено е водоснабдяване за следните цели: питейно - битови цели, охлаждане 
(климатизация), други цели (измиване на площадки и поливане на тревни площи) и 
противопожарно водоснабдяване. 

Отпадъчни води от обекта. Съгласно изготвения ВиК проект отпадъчните води от 
обекта ще се заустват в изгребна септина яма с обем V = 42,0 т

3
, която периодично ще се 

почиства от специализирана фирма по сключен договор. 

2. Проектни данни за експлоатационния тръбен кладенец и реинжекционните 
сондажи. 

Предвидено е водоснабдяване за следните цели: питейно - битови цели, охлаждане 
(климатизация), други цели (измиване на площадки и поливане на тревни площи) и 
противопожарно водоснабдяване. 

Във връзка с предвидено охлаждане (климатизация) чрез термо-помпи ще се изградят 
експлоатационен тръбен кладенец и реинжекционни сондажи. 

Обектът ще се водоснабдява от експлоатационния тръбен кладенец, а отработената 
вода от климатичната система ще се връща във водоносния хоризонт чрез реинжекционни 
сондажи. 

Проектният експлоатационен тръбен кладенец и реинжекционните сондажи ще имат 
дълбочина до 80-100 m и ще бъдат изградени в подземното водно тяло: Порови води в 
Неоген-Кватернера - Софийска долина (код BG1G00000NQ030). Проектният дебит за 
водовземане на подземни води е до 432,0 m
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/d среднодневно (до 4,0-5,01/s). 

В близост няма изградени собствени водоизточници на подземни води за питейно-
битови цели и учредени СОЗ. 
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