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                                                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

      На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова 

дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ХИБРИДЕН 

ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО“ АД, за издаване на разрешително за 

водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение  -  

Тръбен кладенец – ТК „ХЦС-2 - Шумен“, предстоящ да се изгради в поземлен 

имот с идентификатор 83510.18.41 по КККР на гр. Шумен, община Шумен, обл. 

Шумен, със собственик „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО“ АД. 

1. Цел на заявеното 

използване  на водите: 

„Водоснабдяването за животновъдство“ 

2. Използвано водно тяло  

и водоносен хоризонт  

2а. Фактически основания, 

при които се издава 

разрешителното, 

включително състояние 

на водното тяло, 

определените цели и 

мерки в действащите 

планове за управление на 

речните басейни и 

планове за управление на 

риска от наводнения, 

имащи отношение към 

разрешителното, и друга 

специфична информация, 

определена в наредбите по 

чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.    

BG2G000J3K1041 - Карстови води в малм-валанж  

ПВТ е оценено в добро количествено и добро 

химично състояние. За тялото са поставени следните 

цели - запазване на доброто химично състояние; 

запазване на доброто количествено състояние на 

водите. В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-

2021г. са предвидени конкретни мерки. В тази 

връзка в разрешителното ще бъдат поставени 

условия:  

- Забрана за извършване на дейности водещи 

до отвеждането в подземни води на опасни 

вещества; 

- Заустването и третирането на отпадъчните 

води да се извършва в съответствие с изискванията 

на Закона за водите и действащите подзаконови 

актове; 

- Ограничаване замърсяването с нитрати чрез 

„Прилагане на Националните стандарти за 

поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние от подпомаганите фермери“; 

По отношение на ПУРН за Черноморски район 

2016-2021г. 

Територията на водовземното съоръжение и 

обектите на водоснабдяване не попадат в район, 

определен със значителен потенциален риск от 

наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните 

РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на 

Министъра на околната среда и водите.  

В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни 

мерки имащи отношение към инвестиционното 

предложение, но са предвидени мерки за намаляване 

на риска от наводнения на ниво район за басейново 

управление.  
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3. Водовземно съоръжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЕКАТТЕ 

Тръбен кладенец ТК „ХЦС-2 - Шумен“, 

предстои да се изгради в поземлен имот с 

идентификатор 83510.18.41, гр. Шумен, община 

Шумен, обл. Шумен. 

Проектира се с дълбочина 700м.  

Предвидено е изпълнение на следната 

конструкция: 

- сондиране с 500 mm от 0 до 30м; 

- поставяне на метална кондукторна тръба с 

426 mm от 0 до 30м, циментирана; 

- сондиране с 393 mm от 30 до 350м; 

- поставяне на глуха обсадна колона с 244 

от 30 до 350м; 

- сондиране с 170 mm от 350 до 700м; 

- открит ствол 170 mm от 350 до 700м. 

83510 

4. Място на използване на 

водите, населено място  

Тръбния кладенец ще се използва за 

Водоснабдяване за животновъдство на инсталации 

за интензивно отглеждане на свине, разрешени с 

условията на комплексно разрешително № 333-

НО/2008г., актуализирано с решение №333-НО-И0-

А3/2022г. в поземлен имот с идентификатор 

83510.18.41 по КККР на гр. Шумен, община Шумен, 

обл. Шумен, със собственик „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР 

ПО СВИНЕВЪДСТВО“ АД. 

5. Проектни параметри на 

използването: 

- количество на водите 

- понижение на водното 

ниво: 

- годишно водно количество 

- минимално водно 

количество 

Средноденонощен воден дебит = 5,1  л/сек  

максимален дебит на водочерпене Qмакс =  6,0 л/с   

Максимално допустимо експлоатационно 

понижение: 17,13 м 

ДНВ – 261,13 м 

Годишно водно количество – 160 680 м3/г  

80 340 м3/г.  

6. Условия, при които би 

могло да се предостави 

правото за използване на 

водите: 

- отчитане и плащане такса за използваните 

количества вода; 

- ненарушаване на вече придобити права на 

съседните ползватели. 

7. Място и срок за 

представяне на писмени 

възражения и предложения 

от заинтересованите лица: 

Басейнова дирекция „Черноморски район“,                  

ул. „Александър Дякович“ № 33.  

Срок – 14 дни от датата на обявяването. 
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