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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 ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН 

ВАЛЕНТИН КАЛЕВ ДИМОВ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за 

водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец 

ТК-3 „ВК Димов-Поморие“, изграден в ПИ № 57491.13.832 (стар номер №57491.13.67) по 

КККР на гр. Поморие, местност „Хонят“, собственост на Валентин Калев Димов, общ. 

Поморие, обл. Бургас. 

  

1. Цел на заявеното използване  

на водите: 
„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на 

земеделски култури (зеленчукова градина)  

2. Използвано водно тяло  

и водоносен хоризонт     
BG2G00000Pg029                                    

Порови води в палеоген-еоцен - Бургас 

3. Фактическите 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. 

Подземно водно тяло с код BG2G00000Pg029 - Порови 

води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас е оценено в 

добро количествено и лошо химическо състояние по 

показатели нитрати. 

За тялото са поставени следните цели - ограничаване 

влошаването на химичното състояние по показател 

нитрати, 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 за 

СОЗ.  

В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. са 

предвидени конкретни мерки. В тази връзка в 

разрешителното ще бъдат поставени условия: 

1. Забрана за извършване на дейности водещи до 

отвеждането в подземни води на опасни вещества; 

2. Намаляване на замърсяването с нитрати с 

предвидени действия: „Контрол за спазване на 

изискванията за торене и съхранение на торове“; 

3. Опазване на водите от замърсяване с препарати 

за растителна защита. 

Съгласно ПУРН 2016-2021г. имотът, в който се намира 

съоръжението и който ще се водоснабдява, не попада в 

район, определен със значителен потенциален риск от 

наводнения по ЧРБУ. 

Имотът не попада в обхвата на актуализираните РЗПРН 

за периода 2022-2027 г., съгласно Заповед №РД-

803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и 

водите. 
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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.  

4. Водовземни съоръжения  

 

 

 

 

 

ЕКАТТЕ 

Тръбен кладенец 

ТК-3 „ВК Димов-Поморие“, с дълбочина 38м e изграден 

в ПИ № 57491.13.832 (стар номер №57491.13.67) по КККР 

на гр. Поморие, местност „Хонят“, собственост на 

Валентин Калев Димов, общ. Поморие, обл. Бургас. 

ТК-3 „ВК Димов-Поморие“ е вписан в „Регистъра на 

водовземните съоръжения за стопанска на територията 

на БДЧР“ с Рег.№ 252 029 02833/02.12.2021г.,  

57491 

5. Място на използване на 

водите, населено място 

Напояване на зеленчукова градина от 4,5дка 

разположена в поземлени имоти с идентификатори  

57491.13.831, с площ 1529дка и 57491.13.832, с площ 3470 

дка (стар номер №57491.13.67) по КККР на гр. Поморие, 

местност „Хонят“, собственост на Валентин Калев 

Димов, общ. Поморие, обл. Бургас. 

6. Проектни параметри на 

използването: 

- количество на водите 

- понижение на водното ниво 

 

 

 

Годишен обем на черпене: 

-минимално водно количество, 

при което е възможно 

изпълнение на дейностите във 

водоснабдявания обект                                             

Средноденонощен дебит: 0086л/сек.  

Максимален дебит: 2,5л/с  

Максимално експлоатационно понижение: 17,41 м 

СВН= 8,6м ; Абс. кота на СВН = 7,7м 

ДВН = 26,01м 

 

2 700м3/год.  

 

1 800м3/год.  

 

7. 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. 

8. Място и срок за представяне 

на писмени възражения и 

предложения от 

заинтересованите лица: 

Басейнова дирекция „Черноморски район“  

гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.  

Срок – 14 дни от датата на обявяването. 

 

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ 

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски  район“ 

 

Съгласувал: 

Директор „ПР”: инж.Н.Иванова................................... 

Н – к отдел „ПУ“: Г.Янев............................................................. 

Изготвил: Т. Костова....................  
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