ПРИЛОЖЕНИЕ 19
E&S Оценка на Обекта – Техническо задание

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на настоящия документ е да представи обща информация за Обекта на
Концесията и техническото задание при проучването на терена, необходими съгласно
чл. 8.1.2 от концесионния договор, сключен на [посочва се датата] („Концесионен
договор”) между Министъра на транспорта, информационните технологии и
комуникациите на Република България в качеството на концедент („Концедент”) и
[посочете Концесионера] („Концесионер”), за отчитане на основните условия на терена,
преди предложената Концесия на Летището и депо за горива, и позволяващи
разграничаване на отговорностите, свързани със замърсените площи, между Страните.
Настоящият документ е разделен в две отделни части:
• Част А: Обща информация,
o

•

Представя описание на Обекта на Концесията, настоящите
условия и дейности, околната среда, история на Обекта,
картографирана геология, хидрогеология и хидрологични
дадености;

Част Б: Проучване на терена
o

Представя подробности относно необходимия обхват на
Строителните дейности и как той трябва да включва
проучвателни обосновка и цели, компетенции на изпълнителите,
изисквания за инструментариума, управление на Строителните
дейности и отчитане на резултатите.
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2. Част A: Обща информация
2.1. Обект на Концесията
2.1.1. Местоположение на Обекта
Обектът на Концесията включва основното международно летище („Летището”) (както е
описано подробно в Приложение 1) на България и се намира на около 10 километра източно от
центъра на София. Летището работи с една основна писта с дължина 3.6 километра, като
старата писта се използва за пътеки за рулиране. Източният край на основната писта прехвърля
коритото на река Искър по специално изграден мост.
Основните оперативни зони са на юг от пистата за излитане и кацане и от пътеките за рулиране,
включително:
 два пътнически Терминала: Терминал 1 (построен през 1930-те) обслужва вътрешните
полети и нискотарифни авиолинии, а Терминал 2 (построен през 2006 г.) обслужва
останалите международни авиокомпании. Всеки Терминал има съответни перони и стоянки
за самолети. Терминал 2 е снабден с въздушни ръкави;
 метростанция, разположена в непосредствена близост, на изток от Терминал 2;
 карго съоръжение с възможност за обработка на добитък, опасни и радиоактивни вещества;
 стопанство за горива и поддръжка на превозни средства, намиращо се на запад от Терминал
1;
 хангари на Lufthansa Technik за обслужване и поддръжка на самолети;
 платформа за изпитване на двигатели, снабдена със сонда за измерване на шума;
 две платформи за размразяване на самолети;
 паркинги, обслужващи и двата Терминала (в Терминал 2 това е частично подземно
съоръжение); и
 подземен тунел за комунални услуги (включително ел.-захранващи и кабели за
информационни технологии), свързващ двата Терминала. Газоснабдителната мрежа е
разположена извън този тунел, но по неговата дължина.
Подземни тръбопроводи свързват стопанството за гориво с цистерните за гориво извън Обекта.
Приема се, че тръбопроводите и цистерните за гориво са разположени извън Обекта, но трябва
да бъдат включени в Обекта на Концесията.
Военни операции и сгради са разположени на север от пистата. Приема се, че тези райони са
изключени от Обекта на Концесията.
2.1.2. Околности на Обекта на Концесията
Обектът на Концесията е в смесен търговски, жилищен и селскостопански район на София,
България. Обектът на Концесията граничи с:
•

На север - земеделска земя, булевард "Ботевградско шосе" и езеро;

•

На изток - жилищен квартал “Нова Враждебна”, земеделска земя и Околовръстен път
София;

•

На юг - земеделска земя, търговски и административни имоти;

•

На Запад - жилищни квартали “Христо Ботев” и “Васил Левски”.
2.1.3. Дейности на Обекта на Концесията
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Обектът на Концесия функционира като гражданско и военно летище. Към края на 2017 г.
Летището е обслужвало 6.5 милиона пътници годишно и е едно от най-важните съоръжения в
България за превоз на товари по въздуха. Настоящият оператор е сред другите, отговорни за
охранителните дейности, наземно обслужване и поддръжка в Обекта на Концесията.
Дейностите на стопанството за горива също попадат под отговорността на Настоящия
оператор. Стопанството за горива се захранва от подземна тръба, свързана с хранилище за
гориво извън Обекта на Концесията, което от своя страна е снабдявано с горива чрез жп
транспорт, а самолетите се зареждат с подвижни цистерни.
Противопожарните съоръжения са към летището, но противопожарните дейности се възлагат
на Противопожарната служба на Летището, която предоставя тази услуга. Други ключови трети
страни, които работят на Летището, са Lufthansa Technik, които предоставят услуги по
поддръжка на самолетите в няколко хангара между Терминали 1 и 2.
За извършваните дейности от Летището, Настоящият оператор разполага с около 2338
постоянни служители.
2.1.4. История на Обекта на Концесията
В началото на 30-те години на ХХ век, всички полети от София са се извършвали по писта без
настилка, разположена на място, което впоследствие е избрано за Летище София. Терминал 1 е
открит през 1937 г., а през 1939 г. на пистата е положена настилка. През 50-те и 60-те години
съоръженията са постепенно реновирани, а пистата разширена, за да може да приема новите
самолети с турбо двигатели. От тогава, Летището преминава през период на значителен ръст,
като „Летище София“ ЕАД (Настоящият оператор) е създадено като самостоятелно юридическо
лице през 90-те години. Към края на 20-ти век, за разширяването на Летището е разработен
генерален план. Той включва изграждане на нова писта за излитане и кацане и пътнически
Терминал (Терминал 2). През 2000 г. Терминал 1 е ремонтиран и реконструиран, за да позволи
преминаването на по-голям брой пътници. През 2006 г. са пуснати в експлоатация новата писта
за излитане и кацане и Терминал 2, което предостави на Летището пропускателен капацитет от
20 полета на час и 4.9 милиона пътници годишно.
Непосредствено на изток от Терминал 2 се намира стара кариера. Установено е, че тя е
изчерпана и в момента в нея има естествено езеро.
В исторически план изображенията от Google Earth датират от 31 декември 1999 г. Найзначимите промени след това са свързани най-вече с развитието на района на юг от Летището с
търговски, логистични и административни сгради, изградени върху селскостопанска /
необработена земя.
2.2. Околна среда
2.2.1. Геология
Съгласно Геоложката карта на България "София", мащаб 1: 100 000, датираща от 1992 г.,
районът на Летището е разположен над кватернерни алувиални наноси на река Искър.
Според геоложкия доклад, разработен от Транспроект през 2000 г. за разширяването на
Летището, Обектът на Концесия е разположен над слой от глини и глинести пясъци с дебелина
до 2 метра. Под тях има наносни отложения, състоящи се от чакъл, с дебелина до 10 метра. В
дълбочина са разположени плиоценски отложения (с дебелина повече от 50 м), включващи
разнообразни слоеве от пясък и чакъл, с глинест слой между тях.
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Картата показва линия на разлом 600-700 м северно от новата писта за излитане и кацане.
Обектът на Концесия не се намира в район, изложен на опасност поради дейности по добив на
въглища.
2.2.2. Хидрогеология
Според екологичната оценка на концесията на Летище София от 2015 г., подпочвените води се
намират в кватернерните, неогенните и пред-неогенните наносни отложения под Обекта на
Концесията. Официално регистрирани са две подземни водни тела:
•

Подземно водно тяло BG1G00000NQ030 "Порови води в Неоген - Кватернера Софийска долина"; и

•

Подземно водно тяло BG1G000000N033 "Порови води в Неоген - Софийска
котловина".

В радиус 2 км от Обекта на Концесията няма водовземане от подпочвени води за питейни цели
и няма зони за защита на източниците на подпочвени води в района.
Обектът на Концесия (т.е. Настоящият оператор) притежава два лиценза за водовземане от
подпочвени води за охлаждане и пожарогасене (лицензирани):
 От Басейнова дирекция „Дунавски район” (реф. № 101710/18.09.2006, изменен с Решение №
849/28.08.2012 г.); и
 От Басейнова дирекция „Дунавски район” (реф. № 11590110/24.01.2008 г., изменен с
Решение № 1434/08.10.2014).
В околността са регистрирани и следните водовземания, които не са за питейна вода:
 Разрешително за водовземане от подпочвени води № 11590803: предоставено на BH Air
Logistic на 24.8.2012 г., но отменено на 11.8.2016 г.;
 Разрешително за водовземане от подпочвени води № 11530148, издадено на Zemelrok Stein
und Design на 22.08.2008 и валидно до 22.08.2014. Не е налице информация дали
валидността на разрешителното е била удължена;
 Разрешително за водовземане от подпочвени води № 11590777, предоставено на ЕТ Алекс Александър Христов Спасов на 30.05.2012 г., валидно до 30.05.2018 г.
От прегледаната информация не е ясна дълбочината на кладенците за водовземане. Въз основа
наличните източници на информация вероятно става дума за плитки подземни води на
територията на Обекта на Концесията и които е възможно да бъдат в пряка хидравлична връзка
с река Искър.
Няма регистрирани екологични разрешителни за зауствания в подпочвени води в рамките на
500 метра от Обекта на Концесията.
2.2.3. Хидрология
Най-близкото повърхностно водно тяло до Обекта на Концесията е река Искър, която тече от
юг на север до източната част на Терминал 2 и под съществуващата писта през водосток.
Екологичното състояние на водното тяло е регистрирано като много лошо, докато химическото
състояние е много добро.
В радиус 2 км от Обекта има две регистрирани повърхностни водочерпения от река Искър (за
отглеждане на риба).
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Обектът на Концесия (т.е. Настоящият оператор) притежава две разрешителни за изхвърляне на
повърхностни води и едно разрешително за изхвърляне на отпадни води:
 Разрешително от Басейнова дирекция „Дунавски район” за изхвърляне от пероните, пистите
и пътеките за рулиране в река Искър (реф. № 13130001/20.08.2007 г., изменено с Решение
№1487/03.02.2014 г.);
 Разрешително от Басейнова дирекция „Дунавски район” за изхвърляне от езерото в р. Искър
(реф. № 13130003/11.05.2009 г., изменено с Решение № 1647/05.06.2015 г.);
 Отвеждане на отпадни води - Договор със „Софийска вода” (Софийско ВиК дружество).
Освен разрешителните, притежавани от Настоящия оператор, няма други регистрирани
екологични разрешителни за зауствания на повърхностни води в рамките на 500 метра от
Обекта на Концесията.
Според плана за управление на риска от наводнения на Басейнова дирекция „Дунавски район”
2016-2022, районът на Летището няма да бъде наводнен дори при събитие от 1 на 1000 години.
Понастоящем не е известно дали това публично достъпно моделиране взема предвид защитата
от наводнения в района (включително насипите, непосредствено до югозападната част на
Обекта на Концесията).
2.2.4. Други екологични рецептори
Съгласно екологичната оценка на Концесията на Летище София, 2015 г. и онлайн базите данни,
Обектът на Концесия не се намира в или в близост до никоя от териториите по Натура 2000 или
други защитени със закон екологични Обекти. Най-близките защитени обекти са:
 "Долни Богров - Казичене" (BG 0002004) Натура 2000 за защита на дивите птици,
разположен на около 1500 м източно от източния край на пистата;
 Рибарници Челопечене (BG 0002114) Натура 2000, за защита на дивите птици, разположени
на около 5.4 км северно от пистите;
 Местност "Блатата", предназначена за опазване на дивите птици, около 1800 м източно от
източния край на пистата; и
 Обект "Врана", намиращ се на 4.5 км южно от летището, за опазване на редките видове
флора и фауна.
2.2.5. Дейности и характеристики с потенциално замърсяващо действие
Дейностите, които се извършват на Обекта на Концесията и имат потенциална опасност да
предизвикат замърсяване, включват (но може да не се ограничават само до):
•

Складиране и използване на горива за реактивни двигатели в стопанството за горива и
свързаната с него инфраструктура (включително подземната връзка между
стопанството и депото за разтоварване на горива извън Обекта);

•

Съхранение на петрол/дизел на Обекта в различни надземни (AST) и подземни
цистерни (UST);

•

Съхранение на опасни материали и химикали;

•

Използване на рентгеново/радарно оборудване;
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•

Съхранение и използване на размразяващи химически препарати за въздухоплавателни
средства, писти и перони през зимата и свързаното с тях отвеждане към подземни и
повърхностни водни обекти;

•

Разливане на горива/химикали върху пероните по време на зареждане с гориво;

•

Поддръжка на въздухоплавателни средства в хангари и на наземни превозни средства в
цехове за поддръжка, вкл. съхранение и употреба на химикали, бои, масла и
разтворители;

•

Съхранение на други химикали за поддръжка;

•

Необработен повърхностен отток;

•

Разрушена и повредена канализационна мрежа;

•

Необработен повърхностен отток от стоянки с бетонно покритие.

Наличните източници на информация сочат за потенциално замърсяване от дейности в
миналото на Обекта на Концесия включват:
•

Теч на самолетно гориво, отчетен през август 2017 г. (на между 2-0 и 30 литра) от
цистерна 7;

•

Течове от един от горивните тръбопроводи, свързващи стопанството за горива и жп
депото за горива извън Обекта преди около 15 години;

•

Дейности, свързани с историческата експлоатация на летището, включително
употребата на писти без настилка за продължителен период и дейности за поддръжка;

•

Дейности в кариерата на изток от Терминал 2.

Дейностите извън Обекта в миналото и потенциални източници на замърсяване на Обекта на
Концесията включват (но не само):
•

Военни дейности и сгради;

•

Търговска и логистична употреба на земята.
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3. Част Б: Проучване на терена
3.1. Резюме на Строителните дейности
Целта на наземното проучване е да се регистрират основните условия на терена на Обекта на
Концесията преди началото на предложената Концесия на Летището и да се позволи
разграничаване на отговорностите между Страните и свързани със замърсените площи.
Подробно наземно проучване на терена на Обекта на Концесията ще бъде изготвено от
Концесионера, преди изтичане на срока на Концесията, като част от Процедурата по предаване
от Концесионния договор.
За постигането на тези цели трябва да се изготви подробно наземно проучване на обхвата на
Строителните дейности. Този обхват на Строителни дейности трябва да съдържа подробни
изисквания за следното:
•

изготвяне на настолна оценка на замърсяването на терена и предварителен
концептуален модел на Обекта на Концесията;

•

изготвяне на подробни методики и оценки на риска;

•

потвърждаване на местата с потенциално замърсяване от земеползване (над и под
земята) на Обекта на Концесията и около него;

•

идентифициране на ограниченията за проучване на терена;

•

проучване на канализацията чрез видеонаблюдение;

•

местоположение на проучвателните сондажи/отвори и обосновка на местоположението
по отношение на целеви потенциален източник на замърсяване, и обосновка на целеви
рецептор/и;

•

проектиране на инсталации за проучвателни отвори, ако се сметне за необходимо;

•

съгласуване на местата за проучвателни отвори с Концедента;

•

получаване на съответни разрешителни (където е възможно) и съгласуване на позиции с
трети страни за местонахождение на проучвателни отвори извън Обекта, например за
земи и парцели, разположени над горивни тръбопроводи извън Обекта;

•

надзор и присъствие по време на проучвателните работи, за да се гарантира, че
проучването постига целите си;

•

разчистване на местата за проучвателни отвори от предишни изкопни дейности;

•

идентифициране на потенциалния риск от невзривени боеприпаси (UXO) на Обекта и
прилагане на мерките за безопасност и здраве срещу UXO при необходимост;

•

изкопи на местата за проучвателни отвори;

•

вземане на проби от почвата и подпочвените води за екологичен лабораторен анализ;

•

сондиране на кладенци за мониторинг на подпочвени води, газове и изпарения;

•

запълване на проучвателни отвори, които не са направени за мониторинг;

•

проучване на всички местоположения на проучвателни отвори, за да се регистрират
техните референтни данни за мрежата и за височината;
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•

регистриране на нивата на подпочвените води в сондажните кладенци за наблюдение;

•

регистриране на подземни газове и изпарения в сондажните кладенци за наблюдение;

•

екологичен лабораторен анализ на проби от почвата и подпочвените води;

•

управление на отпадъчните материали от наземното проучване;

•

фактическо докладване на констатациите от наземното проучване; и

•

тълкувателно докладване на констатациите от наземното проучване.

Допълнителна информация за тези позиции е предоставена на следващите страници.
Оценяването на замърсяването на терена следва да бъде направено съгласно чл. 8.1.2 от
Концесионния договор в съответствие със законодателството на българската Национална рамка
за замърсяване на земята, включваща (но не само) следните документи/регламенти:
 Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите;
 Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн., ДВ, бр.
43 от 29.04.2008 г., последно изменен с ДВ, бр.58 от 18 юли 2017г.);
 Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите
възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни
мероприятия (обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.).

3.2. Изготвяне на настолна оценка на замърсената земя
Трябва да бъде подготвена настолна оценка на замърсената земя от Концесионера, която да
служи за основа за проучването на терена. Тази настолна оценка трябва да идентифицира
потенциалните замърсяващи дейности и източниците на замърсяване, потенциалните
рецептори на замърсяването и възможните пътища на замърсители и потенциалните
екологични пасиви, свързани с Обекта на Концесията.
3.3. Изготвяне на подробни методики и оценки на риска
Концесионерът ще изготви подробна документация за строителните дейности, които трябва да
бъдат предприети, как те ще бъдат изпълнени, потенциалните рискове за здравето,
безопасността и околната среда от строителните дейности, както и необходимите мерки за
смекчаване, които трябва да бъдат приложени.
Концесионерът трябва да обърне внимание на здравето и безопасността на работниците,
извършващи наземното проучване, на работниците, служителите и на ползвателите на Обекта
на Концесията.
Декларацията за използвания метод и оценките на риска трябва да отчитат рисковете за
контролираните води, миграцията на замърсяване на почвите и подпочвените води,
генерирането на прах, шумни работи и обработка и управление на потенциално опасни
вещества.
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3.4. Потвърждаване на местата с потенциално замърсяване от земеползване
Проучването на Обекта на Концесията от Waterman и дискусиите с персонала на Обекта на
Концесията идентифицираха следните потенциално замърсяващи земеползвания на Обекта и в
близост до него. Като рискови бяха определени следните местоположения:
•

Подземни цистерни са съхранение на дизел, нафта, антифриз и отработен керосин (на
Обекта на Концесията);

•

Надземни цистерни за съхранение на антифриз и керосин (на Обекта на Концесията);

•

Резервни генератори на Терминал 2, обслужвани от надземни резервоари за ежедневно
ползване и подземни резервоари (на Обекта на Концесията);

•

Котелно помещение и котли, използващи дизелово гориво (на Обекта на Концесията);

•

Стара кариера и помпена станция в съседство (на Обекта на Концесията);

•

Хангари за въздухоплавателни средства и работилници (на Обекта на Концесията);

•

Резервни места за съхранение на въздухоплавателни средства (на Обекта на
Концесията);

•

Писта, перони и пътеки за рулиране (на Обекта на Концесията);

•

Маслени интерцептори (на Обекта на Концесията);

•

Сонда за изпробване на двигателя (на Обекта на Концесията);

•

Карго-център (на Обекта на Концесията);

•

Множество канали за отводняване, зауствани в река Искър (на Обекта на Концесията);

•

Паркоместа (на Обекта на Концесия);

•

Зони за размразяване на самолети (на Обекта на Концесията);

•

Зони за съхранение на отпадъци (включително съхраняване на общи и опасни
отпадъци) (на Обекта на Концесията);

•

Трансформатори (на Обекта на Концесията);

•

Радиологично замърсяване от рентгеново / радарно оборудване или предишни дейности
по поддръжка (на Обекта на Концесията);

•

Военно летище (извън Обекта на Концесията);

•

Търговски и логистични земеползвания (извън Обекта на Концесията); и

•

Действащи и резервни тръбопроводи за горива за реактивни двигатели и депо за
разтоварване на горива (извън Обекта Концесията).

Мястото на тези потенциално замърсяващи дейности трябва да бъде потвърдено, за да се даде
информация за позицията на проучвателните отвори.
Ако по време на по-нататъшно изследване на Обекта на Концесията се идентифицира друго
потенциално замърсяване от земеползване, то също трябва да бъде насочено към проучването
на терена.
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3.5. Идентифициране на пречки и ограничения пред проучването на терена
Потенциалните пречки и ограничения за наземното проучване следва да бъдат установени след
консултация с Концедента и други заинтересовани страни. Те следва да бъдат идентифицирани
възможно най-рано в програмата за Строителни дейности и да бъдат съобщени на
заинтересованите страни при първа възможност.
Ограниченията за проучването могат да включват зони с ограничен достъп, зони, които са
физически недостъпни за наземно проучване, области, които не са подходящи за изследване
поради ограничения за здравословни и безопасни условия на труд и/или екологични
ограничения и/или поради наличие на изкопи и подземни услуги. Следва да се отбележи, че
насочването към местоположения извън Обекта, посочени в Раздел 3.4 от настоящия документ,
ще бъде предмет на съгласуван достъп до земи на трета страна.
Трябва да се положат максимални усилия за смекчаване на пречките и ограниченията при
проучването на терена.
3.6. Проучване на канализацията чрез видео-наблюдение
Като част от оценката съгласно чл. 8.1.2, трябва да се извърши проучване на канализацията и
отичането чрез видеонаблюдение, за да се оцени състоянието на дренажната мрежа на Обекта
на Концесията и свързаната с нея инфраструктура, вкл. интерцепторите/уловителите на масла.
Повредената и компрометирана канализационна инфраструктура е потенциален източник на
замърсяване на почвите, подпочвените води и река Искър. Констатациите от проучването на
канализацията трябва да се използват за информиране на позицията на проучвателните отвори.
3.7. Съгласуване на местата за проучвателни отвори
Всички предложения за местонахождения на проучвателни отвори, съгласуваното
време/тайминг, мерките за безопасност и сигурност и програмата за работа ще изискват
одобрение от Концедента и трети лица (когато е приложимо).
3.8. Надзор и присъствие на работите по проучване на терена
За техническия надзор на дейностите на Обекта на Концесията, връзката с Обекта на
Концесията, връзката със заинтересованите страни, логистиката, регистрацията, тестването на
място, вземането на проби, фотографиране, изготвянето на ежедневни регистри/дневници и
предварителните протоколи за проучвателните отвори, трябва да се осигури подходящо
квалифициран надзорен инженер/супервайзор/ на пълен работен ден.
Предложенията, които ще се класират, трябва да включват описание на дружеството,
включително името и адреса на фирмата, година на регистрация, брой на служителите и
описателна разбивка на персонала и видовете предоставяни услуги. Досиета и записи за
пробивни и мониторингови инсталации, както и сертификати от аналитични лаборатории,
които могат да бъдат използвани.
Предложението трябва да наблегне на скорошния опит на персонала и на неговите роли в
подобни проекти, да включва справки и имена на персонала, участващ в описаните проекти.
Ключовият персонал, назначен за проекта, трябва да бъде идентифициран и да се включат
резюмета.
Трябва да бъдат създадени ясна управленска йерархия за работите на Обекта на Концесията,
включително ежедневно отчитане и даване на инструкции.
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Трябва да се предостави органограма, показваща структурата на управлението и персонала за
проекта. Ръководителят на проекта трябва да има най-малко 10 години опит, включващ оценка
на замърсения Обект на Концесията, извършване на проучвания за оценка на риска и изготвяне
на планове за коригиране. Опитът с проекти за коригиращи разследвания на граждански или
военни летища ще се счита за актив.
Проучването следва да се извърши в съответствие със съгласуван подходящ стандарт за
проучване, като напр. Указанията на Обединеното кралство BS5930, BS10175 или съответни
ASTM инструкции за екологично описание на Обекта на Концесията.
За целия персонал, извършващ проучването на терена, трябва да се осигурят защита и
оборудване за първа помощ. Този персонал трябва да включва също така и определени
медицински лица, оказващи първа помощ. Целият персонал за проучването на терена трябва да
бъде обучен за осведоменост и работа с азбест.
3.9. Разчистване на местата за проучвателни отвори от предишни изкопни и подземни
услуги
Като част от определянето на пречките и ограниченията при наземното проучване на Обекта на
Концесията, трябва да бъдат получени подробните планове за обслужването му.
Всяко предложено място за проучвателни отвори трябва да бъде разчистено от остатъци от
предишни изкопни дейности, преди да се пристъпи към самото проучване. Освен получаването
на подробните планове за извършвани услуги, разчистването на местата за проучвателни
отвори трябва да включва използването на инструменти за избягване на кабели, радари за
подземно проникване, повдигане на капаци на люкове и проследяване на отводнителни
процеси и ръчно изкопани ями в местата за проучвателни отвори, до подходяща дълбочина.
3.10.

Смекчаване на риска от UXO

Рискът от намиране на невзривени боеприпаси - UXO при проучването на терена трябва да се
установи преди началото на работите по наземно проучване. Това вероятно ще включва
пускане в действие на настолна оценка от специалист по UXO.
Препоръките, направени след настолната оценка на UXO, трябва да бъдат изпълнени по време
на проучването на терена.
3.11.

Проучвателни отвори

Необходими са проучвателни отвори, за да се установи базовото състояние на замърсяване на
почвите и подпочвените води на Обекта на Концесията. Потенциалното замърсяващо
земеползване трябва да бъде цел на проучвателните отвори. Трябва да бъде предоставена ясна
обосновка за позицията и инсталационния дизайн на мястото за проучване. Това трябва да
уточни целевия потенциален източник на замърсяване, целевите слоеве / средата и начина, по
който са избрани като цели, включително вземането на проби, последващ мониторинг и
химически анализ.
Трябва да се предостави информация за метода на сондаж / изкоп, който трябва да е подходящ
за земните условия и да е такъв, че да се предотврати преминаването на срещаното замърсяване
към лежащите отдолу наноси или водоносни слоеве.
Методът за усъвършенстване на проучвателните отвори трябва да позволява точна обработка
на почвата и редовно екологично пробовземане от почвата и да позволява на инсталациите да
улесняват мониторинга и вземането на проби от подземни газове и подпочвени води.
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Сондажните работи не трябва да въвеждат замърсители в земята. Поради това смазочните
материали трябва да се ограничат до разграждащи се или инертни смазочни материали, като
например на база растително масло или PTFE (Тефлон). Не трябва да се използват метални
смазки като тези, съдържащи смазочни материали на основата на мед, олово и въглеводороди.
3.12.

Събиране и анализ на проби от почвата за екологичен лабораторен анализ

Необходимо е вземане на проби от почвата като част от определянето на базовите условия на
терена на Обекта. Следва да се предостави информация за интервалите, на които ще се
извършва пробовземането, и това би трябвало да е достатъчно, за да се определят като цели и
да се характеризират потенциалните източници и пътища на замърсяване, които трябва да са от
значение за идентифицирания рецептор. Пробовземането също трябва да реагира на почвените
условия и на замърсяването, срещнато по време на проучването.
Подходяща акредитирана лаборатория (еквивалентна на UKAS и MCERTS) трябва да се
използва за всички екологични анализи на почвата. Трябва да бъдат предоставени подробности
за почвените детерминанти и да се демонстрира връзка с вероятните потенциални неорганични
и органични замърсители.
Възможните замърсители на Обекта могат да включват, но не само:
 Петролни въглеводороди;
 Антифриз и размразяващи препарати;
 Органични разтворители;
 Пожарогасителни препарати;
 Препарати за измиване;
 Почистващи препарати за колела;
 Смазочни материали;
 Хидравлични течности;
 Хербициди;
 Бои и свързани с тях разтворители и разредители;
 Преобразуватели на ръжда;
 Инхибитори на корозията / материали за ецване;
 Трансформаторни масла, съдържащи полихлорирани бифенили;
 Радиологично замърсяване от рентгеново / радарно оборудване или предишни дейности за
поддръжка;
 Замърсители, свързани с направени насипни материали и запълнители; и
 Азбестосъдържащи материали.
Комплектите за изпитване могат да включват тежки метали, азбест BTEX (бензен, толуен,
етилбензен, ксилени) и други ЛОС (летливи органични съединения), ПАВ (полиакрилни
ароматни въглеводороди), други ПЛОС (полу-летливи органични съединения), ПХБ
(полихлорирани бифенили), пестициди и хербициди и фракциониране на въглеводороди в
ароматни и алифатни фракции от въглеродни ленти С4-С44.
Следва да бъдат предоставени подробности за мерките за съхранение и манипулиране,
изисквани от акредитираната лаборатория, за да се избегнат отклонения от пробите. Това
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вероятно ще включва охлаждане на пробите и използване на хладилни кутии и ледни опаковки.
Пробите ще трябва да бъдат изпратени в лабораторията под верига на попечителство.
Трябва да се избягва кръстосано замърсяване на пробите. Следователно, при работа с
контейнерите за проби трябва да се използват ръкавици за еднократна употреба, които да се
изхвърлят след вземането на всяка проба от почвата.
3.13.
Сондиране на кладенци за мониторинг на подпочвени води, газове и
изпарения
Необходими са инсталации за проучвателни отвори, за да се установи базовият
хидрогеологичен режим, режимът на подземни газове и изпарения.
Трябва да се осигури обосновка на типа и дизайна на инсталациите за проучвателни отвори.
Трябва също така да бъдат предоставени подробности за съгласуването на дизайна на
инсталацията с надзорния инженер. Въпреки това, инсталациите за проучвателни отвори следва
да потвърдят хидрогеологичния режим и режима на подземни газове и изпарения на Обекта на
Концесията.
Инсталациите не трябва да въвеждат нови пътища за замърсители.
Трябва да бъдат предоставени подробности за прочистването и разработването на инсталациите
за проучвателни отвори, времето за възстановяване и работите по затваряне на отворите.
Инсталациите на проучвателните отвори трябва да бъдат покрити на нивото на земята с трайни
заключващи се капаци.
3.14.

Запълване на проучвателни отвори, които не са монтирани за мониторинг

За да се избегне потенциално кръстосано замърсяване между слоевете и преференциалните
пътища между водоносни хоризонти, проучвателните отвори, които не са монтирани, трябва да
бъдат запълнени, за да се предотврати те да действат като пътища за замърсяване.
Изискванията за възстановяване на повърхността трябва да бъдат договорени с Летище София.
Подробности за това трябва да бъдат предоставени в Обхвата на Строителните дейности.
3.15.

Проучване на местата за проучвателни отвори

Информацията трябва да включва подробно проучване след работите, за да се регистрира
местоположението и котата на местата за проучвателни отвори в международно призната
координатна система. Това ще позволи точното регистриране на местата за целите на
картографирането, както и дълбочините на слоевете и подпочвените води.
3.16.

Мониторинг на инсталациите на проучвателни отвори

3.16.1. Пробовземане и мониторинг на подпочвени води
Необходимо е вземане на проби от почвата като част от определянето на базовите условия на
терена на Обекта. Следва да се предостави подробна информация за интервалите, на които ще
се извършва пробовземането, и това би трябвало да е достатъчно, за да се определят като цели
и да се характеризират потенциалните източници и пътища на замърсяване, които трябва да са
от значение за идентифицирания рецептор. Пробовземането също трябва да реагира на
почвените условия, срещнати по време на проучването.
Подходяща акредитирана лаборатория (еквивалентна на UKAS и MCERTS) трябва да се
използва за всички екологични анализи на подпочвени води. Трябва да бъдат предоставени
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подробности за детерминантите на подпочвените води, които да демонстрират връзка с
вероятните потенциални неорганични и органични замърсители, релевантни с пътищата и
рецепторите.
Трябва да бъдат включени и подробности за техниките на пробовземане. Методите за
пробовземане трябва да отчитат техники с ниска степен на смущение (например вземане на
проби при слаб поток), изследване на наличието на течности със свободни фази и събиране на
мултипараметрични показания.
Необходим е мониторинг на подпочвените води, за да се потвърди изходният хидрогеологичен
режим на Обекта.
Трябва да се предоставят подробности относно наблюдението на подпочвените води, за да се
отчитат техните нива и да се установи посоката на потока им.
Отчитането следва да включва дълбочината на подпочвените води, резултатите от проверките
на хидравлична проводимост, посока на потока и наклона. Описанието следва да бъде
подкрепено от карти и чертежи, включително:
•

Карти с точно местонахождение на местата за пробовземане на почви, подпочвени и
наземни води, както и местонахождение и употреба на съществуващи кладенци за вода
в рамките на Обекта и околностите; и

•

План на Обекта, показващ височината и очертанията на подпочвените води, както и
посоката на потока им.
3.16.2. Мониторинг на подземни газове и изпарения

Необходимо е да се извършва мониторинг на подземните газове и изпарения, за да се осигурят
данни за режима на тези газове и изпарения на Обекта на Концесията.
Информацията трябва да включва подробности за мониторинга на подземните газове и
изпарения, които трябва да регистрират метан, въглероден диоксид, кислород, сероводород,
въглероден оксид, дебита на газове, атмосферно налягане, диференциално налягане и
концентрации на изпаренията.
3.17.

Проби от подпочвени води за екологичен лабораторен анализ

За всички екологични анализи на подпочвените води трябва да се използва подходящо
акредитирана лаборатория (еквивалентна на UKAS и MCERTS). Детерминантите трябва да
бъдат подробно описани и да показват релевантност към вероятните потенциални неорганични
и органични замърсители.
Потенциалните замърсители на място могат да включват, но не само:
 Петролни въглеводороди;
 Антифриз и размразяващи препарати;
 Органични разтворители;
 Пожарогасителни препарати;
 Препарати за измиване;
 Почистващи препарати за колела;
 Смазочни материали;
 Хидравлични течности;

14

 Хербициди;
 Бои и свързани с тях разтворители и разредители;
 Преобразуватели на ръжда;
 Инхибитори на корозията / материали за ецване;
 Замърсители, свързани с направени насипни материали и запълнители; и
 Трансформаторни масла, съдържащи полихлорирани бифенили;
Комплектите за изпитване могат да включват тежки метали, азбест BTEX (бензен, толуен,
етилбензен, ксилени) и други ЛОС (летливи органични съединения), ПАВ (полиакрилни
ароматни въглеводороди), други ПЛОС (полу-летливи органични съединения), ПХБ
(полихлорирани бифенили), пестициди и хербициди и фракциониране на въглеводороди в
ароматни и алифатни фракции от въглеродни ленти С4-С44.
Трябва да се предостави информация за мерките за съхранение и обработка, изисквани от
акредитираната лаборатория за избягване на отклоняващи се проби. Това вероятно ще включва
охлаждане на проби и използване на хладилни кутии и ледни опаковки. Пробите ще трябва да
бъдат изпратени в лабораторията под верига на попечителство.
Трябва да се избягва кръстосано замърсяване на пробите. Следователно, при работа с
контейнерите за проби трябва да се използват ръкавици за еднократна употреба, които да се
изхвърлят след вземането на всяка проба от почвата.
3.18.

Управление на отпадъчни материали от наземното проучване

Отпадъците, генерирани при наземното проучване, трябва да се управляват и изхвърлят в
подходящо разрешени съоръжения от лицензирани изпълнители за обработка на отпадъци.
Трябва да се запази цялата документация за депонирането на отпадъци.
Доколкото е практически възможно, Обектът на Концесия трябва да бъде върнат в
първоначалното му състояние и да бъде оставен в безопасно и подредено състояние за
продължителността на Строителните дейности.
3.19.

Фактическо докладване на констатациите от наземното проучване

Фактическото докладване от наземното проучване следва да се изготви по време на
строителството и при завършване на строителните работи. Фактическият доклад трябва да
включва:
 Регистри от дейностите на проучвателните отвори;
 Примерни записи;
 План за местоположение на проучвателните отвори;
 Резултати от мониторинга на подземните газове и изпарения;
 Наблюдавани нива на подпочвените води; и
 Резултати от лабораторния анализ.
3.20.

Основен доклад след наземното проучване

След приключване на наземното проучване трябва да се изготви тълкувателен доклад за
резултатите.
Докладът трябва да включва:
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 Съдържание;
 Резюме;
 Въведение;
 Цели;
 Информация от настолна оценка, включително предварителен концептуален модел;
 График и обосновка на Строителните дейности на Обекта на Концесията;
 Описание на Обекта на Концесията;
 Полеви работи:
- Изпълнени полеви работи;
- Методика (включително стратегия за пробовземане);
- Наблюдения на място;
- Аналитични стратегии и стратегии за тестване;
 Несигурност и ограничения;
 Резултати (вкл. както е уточнено в Раздел 3.16);
 Потвърждаване на общите критерии за оценка, използвани при оценка на рисковете (както е
уточнено в Раздел 3.1);
 Оценка на резултатите от теренното проучване в сравнение с генерични критерии за оценка
(обобщаване на лабораторните аналитични резултати в таблична форма, ясно определяйки
завишенията на приетите крайни нива на концентрации). Следва да включва и
местоположение и дата на пробовземането, критерии за референция и визуално представяне
на местата и средствата за пробовземане за замърсявания;
 Актуализиран концептуален модел;
 Идентифициране на рисковете за замърсяване на земята и задължения, свързани с Обекта;
 Препоръки за по-нататъшно проучване или мониторинг; и
 Ако е необходимо – подкрепящи приложения.

3.21 Застраховка на изпълнителите
Всички Изпълнители трябва да имат подходяща застраховка като например застраховка
"Професионална отговорност", застраховка "Застраховка на работодателя" и застраховка
"Гражданска отговорност".
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