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Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) 
 
 
 
 
 
ДО 
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
за инвестиционно предложение 

 
от ОБЩИНА ДОБРИЧКА с ЕИК 000852188 с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 
20,  представлявана от Соня Иванова Георгиева , кмет на Общината, 

(име, адрес и телефон за контакт) (седалище) 
 
Пълен пощенски адрес:  град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20 
Телефон, факс и ел. поща (еmail): 0883478713   e_jeliazkova@dobrichka.bg 
 
Възложител: Соня Иванова Георгиева - кмет на oбщина Добричка. 
Лице за контакти: Елица Славова Желязкова- гл. експерт СТИ при Община Добричка; ул. 
„Независимост“ № 20 каб.233 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
 
Уведомяваме Ви, че Община Добричка, има следното инвестиционно предложение:  
„Изработка на ПУП-ПП за водопровод  от с.Дебрене до водна кула в с. Стожер“ 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението: 
Изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП-ПП) за 
водопровод от съществуващ селищен водопровод с.Дебрене до водна кула в с. Стожер 
през поземлени имоти в селата Дебрене  и Стожер. 
По настоящем водоснабдяването на с. Стожер се осъществява от ПС Стожер по етернитов 
амортизиран водопровод Ф150. Водоснабдяването и качеството на питейната вода за 
жителите от с. Стожер е влошено поради: обрушването на сондажен кладенец Стожер и 
размътването на водата при спирането и пускането му, като има опасност от прекъсване на 
водоподаването за с. Стожер, както и трудното поддържане на ПС Стожер при лоши 
климатични условия поради затруднения достъп. 
В резултат на посоченото е наложително да се изгради алтернативен водопровод за 
водоснабдяване на село Стожер от водопровод  с.Дебрене.   
 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: 
Полагане на тръбопровод ПЕ  ф110 по открит способ.  
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: 
Не се предвиждат. 
 
4. Местоположение: 
1 Поземлен имот 20359.31.144, област Добрич, община Добричка, с. Дебрене, вид 
собств. Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, 
площ 3085 кв. м, стар номер 000144 
  
2 Поземлен имот 20359.18.43, област Добрич, община Добричка, с. Дебрене, вид 
собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, 
ведомствен път, площ 4847 кв. м, стар номер 000001 
  
3 Поземлен имот 20359.15.33, област Добрич, община Добричка, с. Дебрене, вид 
собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, 
ведомствен път, площ 4609 кв. м, стар номер 000001 
  
4 Поземлен имот 20359.12.43, област Добрич, община Добричка, с. Дебрене, вид 
собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, 
ведомствен път, площ 2863 кв. м, стар номер 000001 
  
5 Поземлен имот 20359.11.87, област Добрич, община Добричка, с. Дебрене, вид 
собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, 
ведомствен път, площ 3283 кв. м, стар номер 000001 
  
6 Поземлен имот 20359.10.176, област Добрич, община Добричка, с. Дебрене, вид 
собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, 
ведомствен път, площ 3702 кв. м, стар номер 000001 
  
7 Поземлен имот 69300.28.139, област Добрич, община Добричка, с. Стожер, вид 
собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, 
ведомствен път, площ 14843 кв. м, стар номер 000169 
  
8 Поземлен имот 69300.28.99, област Добрич, община Добричка, с. Стожер, вид 
собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, 
ведомствен път, площ 7717 кв. м, стар номер 000144 
  
9 Поземлен имот 69300.29.35, област Добрич, община Добричка, с. Стожер, м. 
АБАРЛЪК, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид 
дървопроизводителна гора, площ 1873638 кв. м, стар номер 000173 
 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията: 
Не се предвиждат. 
 
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 води: 
Не се очакват. 
 
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 
Не се очакват. 
 
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 
17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03- ще се оползотворят като 



 

обратен насип  на площадката на образуване 
 
9. Отпадъчни води: 
Не се очакват. 
 
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 
предприятието/съоръжението: 
На територията на обекта няма да се използват опасни вещества. 
 
 
 
Прилагам: 
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет 
страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или 
по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 
посочения от мен адрес на електронна поща. 
 
 
 
 
 
 
Уведомител:  
СОНЯ ГЕОРГИЕВА 
Кмет на Община Добричка                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
Таня Василева 
ор дирекция УТСОСПООС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


