ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и
доп.)

„ОРАМЕН“ ООД; ЕИК: 201934416;
Седалище и адрес на управление: Град София, 1415, ж.к. „Драгалевци“,
ул. „Иван Милев“ № 20, Столична община – район „Витоша“, ЕКАТТЕ
68134-17, област София (столица).
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
„Водоснабдяване от подземни води (промишлено водоснабдяване охлаждане), чрез съществуващи кладенци – тръбен водочерпателен
кладенец (ТК1-ХГ) и реинжекционен сондаж (ТК2-Р) по разрешителен
режим на БДДР – град Плевен за „Термопомпена инсталация“ за обект:
„Административно – производствена и складова сгради“ в ПИ с идент.
68134.1114.189 по КККР на град София, кв. „Факултета“, Столична
община – район „Красна поляна“, ЕКАТТЕ 68134-11, област София
(столица)“ на „ОРАМЕН“ ООД.
ИП е във връзка с издаване на раззрешително за водовземане от от подземни
води, чрез съществуващи кладенци – водочерпателен тръбен кладенец ТК1ХГ и реинжекционен сондаж ТК2-Р, за водоснабдяване за промишлени цели
– охлаждане (добив на подземни води и реинжекция) за съществуваща
термопомпена инсталация.
Кладенците са се ползвали съгласно Разрешително № 11530379 /
13.03.2013г., което понастоящем е изтекло и предстои да бъде подновено.
Кладенците са изградени в неогенския водоносен хоризонт, част от ПВТ:
Порови води в Неогена - Софийска котловина (код BG1G000000N033).
Местоположение: Кладенците и обекта се намират на адрес ул. „Блага вест“
№ 5, в град София, в ПИ с идент. 68134.1114.189, по КККР на град София, кв.
„Факултета“, Столична община – район „Красна поляна“, област София
(столица).
За ПИ с идент. 68134.1114.189 е издадена скица на поземлен имот № 15708287-05.08.2019г. от СГКК – град София, в М 1 : 3 000. Имотът е с площ 12
875 m2; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m).
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Географските координати (система WGS-84) на двата кладенеца са
представени по-долу.
Тръбен кладенец №
Тръбен водочерпателен кладенец (ТК1-ХГ)
Реинжекционен сондаж (ТК2-Р)

Географски координати WGS-84
N
Е
N 42o 41` 18,37``
E 23o 16` 17,89``
N 42o 41` 22,15``
E 23o 16` 22,53``

ИП не е ново, обекта е съществуващ, а кладенците са се експлоатирали по
издадено Разрешително № 11530379 / 13.03.2013г., за водовземане от
подземни води – за промишлени цели - охлаждане (добив на подземни води и
реинжекция), което понастоящем е изтекло. ИП предвижда подновяване на
разрешителното за водовземане от подземни води.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Лице за контакти / Упълномощен представител на управителя /:
Стоян Джамбазов – Представител на фирмата; GSM: 0889 300 048;
e-mail: s.jambazov@nedelya.com;
Пълен пощенски адрес: Град София, 1415, ж.к. „Драгалевци“, ул. „Иван
Милев“ № 20, Столична община – район „Витоша“, ЕКАТТЕ 68134-17,
област София (столица).
/ лице, адрес, телефон /

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618,
бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Дата: …….08.2019г.

Уведомител: ................................
/ Георги Минчев - Управител /
/Име, Фамилия, подпис, печат/
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