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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 „Механизация и борба 

с ерозията“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води 

чрез съществуващо водовземно съоръжение  -  Каптиран извор КИ „Борба с 

ерозията“ ООД - Айтос“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 72727.12.44 

по КККР на с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас, собственост на „Механизация и 

борба с ерозията“ ООД.  

1. Цел на заявеното 

използване  на водите: 

„Водоснабдяване за други цели“ (поливане на 

зелени площи и пълнене на тоалетни казанчета) 

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.    

BG2G00000K2034 - Карстови води в К2
t сn-st-

Бургаска вулканична зона северно и западно от 

Бургас 

ПВТ е оценено в добро количествено и лошо 

химично състояние. За тялото са поставени следните 

цели - ограничаване влошаването на химичното 

състояние по показателите нитрати и желязо, 

намаляване под праговите стойности, обръщане на 

посоката на възходящата тенденция; Опазване, 

подобряване и възстановяване на водното тяло за 

постигане на добро химично състояние; Запазване 

на добро количествено състояние; Опазване на 

добро състояние в зоните за защита на водите около  

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване 

чрез спазване на забраните и ограниченията в 

Наредба 3. 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; 
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- Да извършва контрол върху прилагането на 

торове и препарати за растителна защита. 

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-

2021г. 

Територията на водовземното съоръжение и 

обекта 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.  

3. Водовземно съоръжение 

 

 

 

 

 

 
 

ЕКАТТЕ 

Каптиран извор „Борба с ерозията - Айтос“, 

находящ се в поземлен имот с идентификатор 

72727.12.44 по КККР на с. Тополица, общ. Айтос, 

обл. Бургас. 

Каптираният извор е вписан в Регистъра на 

водовземните съоръжения за стопанска дейност на 

БДЧР с рег. № РКС-КД-11/27.10.2017г. 

72727 

4. Място на използване на 

водите, населено място  
Целта „Водоснабдяване за други цели“ 

(поливане на зелени площи и пълнене на тоалетни 

казанчета) ще се извърши в имот с идентификатор 

72727.12.44 по КККР на с. Тополица, общ. Айтос, 

обл. Бургас. 

5. Проектни параметри на 

използването: 

- количество на водите 

- понижение на водното 

ниво: 

- годишно водно количество 

- минимално водно 

количество 

Средноденонощен воден дебит = 0,006 л/сек  

максимален дебит на водочерпене Qмакс. =  0,017 л/с   

Максимално допустимо експлоатационно 

понижение: неприложимо 

Годишно водно количество – 201 м3/г  
 

147 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. 
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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. 

Н

X
Директор на

БД "Черноморски район"

 – к отдел „ПУ”: Г. Янев……… ...............................  

Изготвил: инж. Н. Ганчева , гл. експерт в  отдел ,,ПУ”:........................ 
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