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Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите 
Дунавски район с център Плевен

Изх. №ПВ2-00293 
Плевен <о£.оС 2015”г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона 
за водите (ЗВ), във връзка със заявление вх. №ПВ2-00293/24.11.2014 г. за продължаване 
на срока на действие на разрешително за водовземане №11590336/11.02.2009 г. и 
привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното. 
С оглед съществуващия недостиг на свободни водни количества за подземно водно тяло 
ВОЮООООООМВЗ „Порови води в Неогена - Софийска котловина”, определени съгласно 
изискванията на чл.46а от Наредба №1/10.10.2007 год. и вземайки предвид 
обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното 
параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от 
водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на 
основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел/и на заявеното използване на водите: Други цели.
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в 

Неогена - Софийска котловина - ВОЮОООООСЖОЗЗ.
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
Тръбен кладенец „ТК ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ -  Младост, София”
Дълбочина: 80,0 м.
Експлоатационна колона: от РУС тръби с диаметър 0  160 мм, в интервала от 0.00 м 

до 80.00 м.
Водоприемна част: филтри от РУС тръби с диаметър 0  160 мм в интервала от 31.00 

м до 64.00 м и от 68.00 м до 74.00 м. Задтръбното пространство е запълнено с гравийна 
засипка.

Оборудване: около тръбния кладенец е изградена бетонова шахта с размери 1.5/1.5 м 
и дълбочина 1.0 м, покрита с метален капак.

Помпено оборудване: потопяема помпа с дебит до 1.00 л/сек, монтирана на 
дълбочина 65.00 метра от повърхността.

Географски координати: N 42°38'44.899" Е 23°23'44.938"
Геодезични координати (к.с. 1970 г.) X 4597835.240 У 8504527.608
Кота -  584.00 (Балтийска височинна система)
4. Място на водовземане: Тръбен кладенец „ТК ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ -  

Младост, София” -  в урегулиран поземлен имот №111-773,6075,3793, кв.14, м-ст 
„Цариградско шосе -  7-11 км”, р-н Младост по плана на гр. София, общ. Столична, обл. 
София (столица).

5. Обект на водоснабдяване: На територията на урегулиран поземлен имот №111- 
773,6075,3793, кв.14, м-ст „Цариградско шосе -  7-11 км”, р-н Младост по плана на гр. 
София, общ. Столична, обл. София (столица).

6. Проектни параметри на използването:
Разрешен средноденонощен дебит: 0.1 л/сек

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60 
= 5 =  т е л .:+359 64 88 51 00, ф акс:+359 64 80 33 42

е-таП: dunavbd@bddr.org, \уеЬ: \vw\v. bd-dunav.org

mailto:dunavbd@bddr.org


Разрешен максимален дебит/време за черпене: до 1.00 л/сек, при режим на работа до 14 
часа на денонощие.
Разрешен годишен воден обем: 3 154 куб.м/годишно 
Статично водно ниво: СВН= 17.00 м, Кота СВН = 567.00 м
Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение: 2.85 
м до дълбочина 19.85 м под терена

7. Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на 
подземните води:
За други цели -  3 154 куб.м/годишно

8. Условия, при които би могло да се предостави правото на използване на 
водите:

• Да се поддържа в изправност монтирания водомер.
• Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от 

кладенеца и режимни наблюдения на динамичното водно ниво.
• Резултатите от режимните наблюдения и ползваните водни количества да се 

вписват в дневник, заверен от БДУВДР.
• Да извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода по 

показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви 
йони, нитрати, хлориди, сулфати, в акредитирана лаборатория и протоколите да се 
представят в БДУВДР гр. Плевен. На протоколите да бъде изписвано пълното 
наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното.

• Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането 
средноденонощен дебит, разрешено водно количество и допустимо понижение.

• Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.
9. Място за предоставяне на писмени възражения или предложения от 

заинтересованите лица: Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район 
с център Плевен, гр. Плевен -  5850, ул. „Чаталджа” №60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.З от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу 
издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде 
издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 (четиринадесет) 
дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ
и.д. Директор на Басейнова дирекция за управ 
на водите в Дунавски район с център Плевен 
Заповед № РД-970/18.12.2014 г. на Министърс

С уважение,
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