
Дължим
а Внесена

Стари 
задълже-

ния (обща 
сума)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 БДЧР 27в 02.2.2015

р.Анна 
дере;с.Бозвелийск

о;Община 
Провадия

р.Анна дере 1

2 БДЧР 28в 02.2.2015 с.Тутраканци, 
общ.Провадия р. Анна дере р.Анна дере

Следствие на повишеното водно 
ниво, лявата дига на реката на места 

е разрушена.
не не не Община 

Провадия не не не 1

3 БДЧР 29в 02.2.2015
р.Анна 

дере;сКомарево;О
бщина Провадия

р.Анна дере 1

4 БДЧР 30в 02.2.2015 с.Блъсково, 
общ.Провадия р. Анна дере р.Анна дере

Отводнителната тръба в ляво под 
моста, в началото на селото, е била 
със затворен капак. Въпреки това, 
водата е прехвърлила дигата и се е 

разляла.

не не не Община 
Провадия не не не 1

5 БДЧР 31в 03.2.2015 с. Цонево, 
общ.Дългопол яз. Георги Трайков яз. Георги 

Трайков
установяване техническото 

състояние на язовира не не не не 0 0 0 1

6 БДЧР 32в 03.2.2015 с. Цонево, 
общ.Дългопол яз.Елешница яз.Елешница установяване техническото 

състояние на язовира не не не не 0 0 0 1

7 БДЧР 33в 03.2.2015 с. Цонево, 
общ.Дългопол яз. Георги Трайков ВЕЦ Цонево няма констатирани нарушения не не Вестел 2002 

ООД 0 0 0 6

8 БДЧР чек лист 03.2.2015
с.Кривня, 

общ.Провадия, 
обл.Варна

компресорна 
станция няма констатирани нарушения не не 370-НО/2008 "Булгартрансга

з"ЕАД 6

9 БДЧР 34в 03.2.2015
с.Кривня, 

общ.Провадия, 
обл.Варна

сухо дере компресорна 
станция

има превишение на разрешения 
годишен обем, дружеството е подало 

документи за изменение на 
количеството до ИАОС още през 

2013г.

не не 370-НО/2009 "Булгартрансга
з"ЕАД 37,08 0 0 6

10 БДЧР 35в 03.2.2015 БДЧР-Варна яз. Георги Трайков НС- клон Варна няма констатирани нарушения не не не не 0 0 0 4

11 БДЧР 36в 04.2.2015 с. Тополи, общ. 
Варна, обл. Варна

ТК "Пътища и 
мастове" С. 

Тополи
База Тополи Свалена е консериращата пломба не не РКС 133-С/ 

05.08.2011г. 3

12 БДЧР 37в 03.2.2015 с.Бозвелийско, 
общ.Провадия р. Анна дере р.Анна дере

Към момента на проверката се 
констатира, че реката се е прибрала в 

коритото си.
не не не Община 

Провадия не не не 1

13 БДЧР 38в 03.2.2015 с. Комарево, общ. 
Провадия р. Анна дере р.Анна дере

Повторна проверка - скъсаната на две 
места дига на левия бряг на реката 

все още не е възстановена.
не не не Община 

Провадия 1

Проверен обект
Код на вид  
контролна 
дейност*

Констатации и 
предписания 

АУАН/ 
Наказател

но 
постановл

ение       
(No. и 
дата) 

Размер 
на 

наложен
ата 

санкция 
(в лв.)

Данни по разрешителни 

 
Разрешително

(No. и дата)

Титуляр 
на разрешител-

ното

Такса за 
водовземане/ползване 

(в лв.)

Информация за извършена контролна дейност на БДЧР за месец Февруари 2015г. в изпълнение на чл.188, ал.3 от ЗВ и З-д РД-1092/21.12.2010г. на Министъра на ОСВ

No. 
по 
ред

БДУВ

No. на 
Констат

ивен 
протокол

Дата на 
съставяне 

на 
протокола

/дд.мм.гггг./

Място на 
проверката

(Населено място,
Община, 
Област)

Воден обект/
Находище на 

минерална вода



14 БДЧР 39в 03.2.2015 с.Блъсково, 
общ.Провадия р. Анна дере р.Анна дере

Реката се е прибрала в коритото си. 
Продължават дейностите по 

изпомпване на водата и прокопаване 
на отводнители канали.

не не не Община 
Провадия не не не 1

15 БДЧР 40в 04.2.2015 с.Разделна р.Провадийска р.Провадийска

След гробищата на разстояние около 
1 км е скъсана дигата на реката. 

Водата от отводнителните канали в 
селото се събира успоредно до дигата 

на реката. Поради това, къщите в 
ниската част на селото са наводнени 
и всички септични ями се пълнят с 

вода.

не не не Община 
Белослав не не не 1

БДЧР
предписа

ние с 
писмо

06.2.2015 с.Разделна р.Провадийска р.Провадийска

Да се създаде организация за 
извършване на почистване на 

септичните ями на засегнатото 
население.

не не не Община 
Белослав

БДЧР
предписа

ние с 
писмо

26.2.2015 с.Разделна р.Провадийска р.Провадийска

Да бъдат предприети мерки и 
действия за възстановяване 

цялостта на дигата в засегнатия 
участък.

не не не Община 
Белослав

БДЧР
предписа

ние с 
писмо

с. Красимир, общ. 
Дългопол, обл. 

Варна
р. Камчия р. Камчия

Да бъдат предприети мерки и 
действия за възстановяване 

цялостта на дигата в засегнатия 
участък.

не не не

предписание 
към 

Напоителни 
системи

БДЧР ПДИ гр. Варна, обл. 
Варна

Изпратена покана за доброволно 
изпълнение за дължими суми през 

2012 и 2013 г.

1198/ 
04.10.2002 г. 

"Пристанище 
Варна" ЕАД

16 БДЧР 41в 02.2.2015
гр.Дългопол        

Общ.Дългопол     
Обл.Варна

р.Камчия р.Камчия
Частично прокопана дясна дига на 

р.Камчия с цел предпазване от 
наводнение

не не не 1

17 БДЧР 42в 02.2.2015
гр.Дългопол        

Общ.Дългопол     
Обл.Варна

отводнителен 
канал 

отводнителен 
канал на при 

ЖП 

Прокопан отводнителен канал  за да 
може водата от ниската част на 

гр.Дългопол да се оттече в р.Камчия
не не не 1

18 БДЧР 43в 02.2.2015

с.Гроздьово, 
общ.Долни 

чифлик                  
Обл.Варна

р.Камчия р.Камчия
наводнени къщи заради преливане на 
р. Камчия през дясната дига. Дигата 

е укрепена с чували с пясък
не не не 1

19 БДЧР 44в 02.2.2015
с.Сава, 

общ.Дългопол    
Обл.Варна

р.Камчия мост при с.Сава

скъсана дясна дига на р.Камчия на 
100 м. след мост с.Сава. Наводнени 

земеделски земи.                                  
1.) До "НС" ЕАД да предприемат 
действия по възстановяване на 

компрометираната дига.

не не не 1

20 БДЧР 45в 02.2.2015
м-ст. Пода, 
Общ.Аврен, 
Обл.Варна

р.Камчия

мост "Пода" и 
устие на 
р.Камчия 

кк."Камчия"

Нормална проводимост на реката в 
този участък. Реката при устието се 

влива в морето норамално.
не не не 1

21 БДЧР 46в 02.2.2015
с.Дъбравино , 
Общ.Аврен,          
Обл.Варна

р.Камчия р.Камчия

Укрепена с чували с пясък е лявата 
дига на реката. Наводнени 

земеделски земи и ниски части на 
селото. Скъсана дига между 
с.Дъбравино и с.Гроздьово                      

1.) До "НС" ЕАД да предприемат 
действия по възстановяване на 

компрометираната дига.

не не не 1



22 БДЧР 47в 05.2.2015
с. Въглен, общ. 
Аксаково, обл. 

Варна
р. Изворска

Регионално депо 
за неопасни 

отпадъци

ретензионния басеин не прилива, има 
изтичане от тръбопровода за 

дренирани подпочвени води-бистри 
без специфичен цвят и мирис

не не

проверка по 
писмо № 08-00-
49/02.02.2015 

от Община 
Аксаково

не не не не 10

23 БДЧР 48в 04.2.2015
с.Оброчище, 
общ.Балчик, 
обл.Добрич

р.Батова

по 50м. От двете 
страни на мост 
над реката на 

път III-902

нивото на водите е повишено, няма 
нанесени щети от дъждовете не не Област Добрич 1

24 БДЧР 49в 04.2.2015
с.Оброчище, 
общ.Балчик, 
обл.Добрич

р.Батова

по 50м. От двете 
страни на мост 
над реката до 
ПСОВ Албена

нивото на водите е повишено, няма 
нанесени щети от дъждовете не не Област Добрич 1

25 БДЧР 50в 04.2.2015
с.Кранево, 

общ.Балчик, 
обл.Добрич

р.Екренска
началона 

корекцията в 
селото

нивото на водите е повишено, няма 
нанесени щети от дъждовете не не Община 

Балчик 1

26 БДЧР 51в 04.2.2015
с.Долище, 

общ.Аксаково, 
обл.Варна

р.Батова корекцията на 
реката в селото

нивото на водите е повишено, няма 
нанесени щети от дъждовете не не Община 

Аксаково 1

27 БДЧР 52в 03.2.2015 с. Синдел, общ. 
Аврен, обл. Варна р. Провадийска р. Провадийска

При проверката е направен оглед на 
два моста -- един в селото и един 
преди ЖП прелез. Мостовете са 

високи, реката не е излязла извън 
коритото си. Нивото на реката е 

спаднало с 20 см спрямо предния 
ден.

не не не не не не не 1

28 БДЧР 53в 03.2.2015
с. Величковао, 
общ.Дългопол, 

обл. Варна
р.Камчия р.Камчия

Реката е излязла извън коритото си. 
Заляти са къюи в близост до реката и 

земеделска земя.Нивото спрямо 
02.02. е спаднало с 30 см. Дигите са 

укрепени с чували пясък.

не не не не не не не 1

29 БДЧР 54в 03.2.2015
гр. Дългопол, общ. 

Дългопол, обл. 
Варна

р.Камчия р.Камчия

наводнени са къщи в ниската част на 
Дългопол по ул. "Здравко Бомбов" и 

"Никола Обрешков". Ранйона е с 
високи подпочвени води. Направен е 

оглед на реката при моста на пътя 
Дългопол-с. Красимир, където е 
прорязана дясна дига от предния 
ден.Нивото на реката е паднало и 

реката е в коритото си.

не не не не не не не 1

30 БДЧР 55в 03.2.2015 с.Сава, 
общ.Дългопол р.Камчия р.Камчия

Извършен е оглед при моста на 
с.Сава, преди ЖП линията. На 

мястото, където бяха извършени 
действия по взривяване на дигата 

реката е в речното си корито. Нивото 
на водата спрямо предния ден е 

спаднало.

не не не не не не не 1

31 БДЧР 56в 03.2.2015
с.Гроздьово, 
общ.Долни 

чифлик
р.Камчия р.Камчия

В землището на селото реката 
навсякъде се е оттеглила и нивото е 

спаднало с 20 см от предния ден. 
Чували с пясък укрепват дясната 

дига. Все още нивото е високо, но 
реката е с добра проводимост

не не не не не не не 1



32 БДЧР 57в 03.2.2015 с.Дъбравино, общ. 
Аврен, обл.Варна р.Камчия р.Камчия

Реката се е прибрала в речното легло 
и не се разлива. Нивото на водата 

спрямо предния ден е спаднало с ≈ 
40см. На мостовото съоръжение има 

добра проводимост.

не не не не не не не 1

33 БДЧР 58в 03.2.2015
мост в                    

м-ст "Пода", общ. 
Аврен, обл.Варна

р.Камчия р.Камчия

към момента на проверката се 
констатира, че нивото на водата се е 

понижило спрямо предния ден. 
Реката е излязла от коритото си е 
заляла "Лонгоза".Реката е с добра 

проводимост. Пътя не е залят.

не не не не не не не 1

34 БДЧР 59в 03.2.2015 кк. Камчия, общ. 
Аврен, обл.Варна р.Камчия р.Камчия

При рибарския пристан нивото на 
водата, спрямо предния ден се е 

понижило. Устието е уширено, по 
плажната ивица има множество 

наноси и дървета. Устието е с добра 
проводимост.

не не не не не не не 1

35 БДЧР 60в 03.2.2015
р. Провадийска 

при гр. Провадия, 
общ. Провадия

р.Провадийска р.Провадийска

Проверен е участъкът от 
автомагистрала Хемус към гр. 

Провадия, ж.п линия Варна - София - 
Моста е с нарушена цялост, руслото 
е обрасло с дървесна и храстовидна 

растителност. В регулационната част 
на гр. Провадия реката е почистена. 
1. Да се почисти светлия отвор от 

падналите камъни и наноси на 
моста между жп. линията и 

главния път от Автомагистрала 
Хемус.

2. Да се почисти речното русло 
след корекцията на р.Провадйска 

в посока с.Бозвелийско

не не не Община 
Провадия не не не 1

36 БДЧР 61в 03.2.2015
р. Провадийска, с. 

Златина, общ. 
Провадия

р.Провадийска р.Провадийска

Реката е със сравнително ниско ниво. 
Превантивно в по.ниските части са 

поставени чували с пясък. Проверен 
е участъкът около енергоносителя - 
почистено без растителност. . Да се 

почисти речното русло на 
р.Златина при вливането й в 

р.Провадийска

не не не Община 
Провадия не не не 1

37 БДЧР 62в 03.2.2015
р.Провадийска, с. 

Венчан, 
общ.Провадия

р.Провадийска р.Провадийска

От с.Венчан по посока с.Равна и 
с.Невша има мост, който е бил залят 

от придошлите води. Под моста 
минават 2 бр. тръби с Ø 1500 мм., 
които имат добра проводимост. 

Мостовото съоръжение не е 
нарушено. Да се почисти речното 
русло от дървесна и храстовидна 

растителност при с.Венчан до 
мостовото съоръжение на ж.п гара 

"Равна"

не не не Община 
Провадия не не не 1



38 БДЧР 63в 04.2.2015 кк. Камчия, общ. 
Аврен, обл.Варна р.Камчия р.Камчия

При рибарския пристан нивото на 
водата, спрямо предния ден се е 

понижило. Устието е уширено, по 
плажната ивица има множество 

наноси и дървета. Устието е чисто, с 
добра проводимост.

не не не не не не не 1

39 БДЧР 64в 04.2.2015
мост в м."Пода", 

общ. Аврен, 
обл.Варна

р.Камчия р.Камчия

към момента на проверката се 
констатира, че нивото на водата се е 
понижило. От нивото на реката до 

напречните греди на моста ≈ 70см, до 
корона дясна дига ≈1,20-1,30 см.

не не не не не не не 1

40 БДЧР 65в 04.2.2015 с.Дъбравино, общ. 
Аврен, обл.Варна р.Камчия р.Камчия

Реката се е прибрала в речното легло 
и не се разлива. Нивото на водата 

спрямо предния ден е спаднало с ≈ 
30см. На мостовото съоръжение има 

добра проводимост.

не не не не не не не 1

41 БДЧР 66в 04.2.2015
с.Гроздьово, 
общ.Долни 

чифлик
р.Камчия р.Камчия

В землището на селото реката 
навсякъде се е оттеглила и нивото е 
спаднало. Има добра проводимост

не не не не не не не 1

42 БДЧР 67в 04.2.2015 с. Цонево, 
общ.Дългопол яз. Георги Трайков яз. Георги 

Трайков

Получена актуална информация за 
техническото състояние на язовира. 
Преливащото количество вода през 

преливника тече в коритото на 
реката.

не не не не не не не 1

43 БДЧР 68в 04.2.2015 с.Сава, 
общ.Дългопол р.Камчия р.Камчия

Извършен е оглед при моста на 
с.Сава, преди ж.п линията. На 

мястото, където бяха извършени 
действия по взривяване на дигата 

реката е в речното си корито. Нивото 
на водата спрямо предния ден е 

спаднало.

не не не не не не не 1

44 БДЧР 69в 10.2.2015
с. Божурец, общ. 

Каварна, обл. 
Варна

каптиран извор 
"Голямата чешма-

Божурец"

комплекс с 
голфигрище

РУ е свалено за ремонт, за което 
БДЧР-Варна е уведомена с писмо. 
Няма констатирани нарушения по 

условията в разрешителното.

не не 21590101/27.02
.2012 г.

"Трейшън 
клифс голд едн 

спа резорт"
172,64 0 172,64 6

45 БДЧР 70в 10.2.2015
с. Дуранкулак, 

общ. Шабла, обл. 
Добрич

ХГ-1 “ПДНГ - 
Дуранкулак“ 

сонда на 
"ПДНГ"АД

изпълнено е условие 3.1 за 
монтиране на РУ и при проверката е 

пломбирано с пломба на БДЧР - 
Варна

не не 2159 0182/ 
19.09.2014 "ПДНГ" АД 0 0 0 6

46 БДЧР 71в 06.2.2015
с. Орешак, обл. 
Аксаково, обл. 

Варна

ВС "Батова" вкл. 
47 каптажа, 5 бр, 

ШК

ВС "Батова"  н 
а"В и К-

Варна"ООД

Проверката е заповед на Управител 
на "В и К-Варна"ООД, за 

установяване на щетите след 
обилните дъждове на 31.01-

01.02.2015г.

не не
Заповед №ЗД-

42/ 
04.02.2015г.

не 0 0 0 1

47 БДЧР ДПК 11.02.2015г.
с.Стожер, Община 
Добричка, Област 

Добрич

Депо за ТБО - 
Стожер не не

Община 
Добричка и 

Община 
Добрич

48 БДЧР

протокол 
от 

приемане
на ВС с 

№6

10.2.2015
с. Дуранкулак, 

общ. Шабла, обл. 
Добрич

ХГ-1 “ПДНГ - 
Дуранкулак“ 

сонда на 
"ПДНГ"АД няма констатирани нарушения не не 2159 0182/ 

19.09.2014 "ПДНГ" АД 0 0 0 6



49 БДЧР ДПК 11.02.2015г.
гр. Аксаково, общ. 

Аксаково, обл. 
Варна

модернизация 
на водопровод и 
канализация на 

гр. Аксаково

строителните дейности са извършени 
по проект не не не

гр. Аксаково, 
общ. Аксаково, 

обл. Варна
0 0 0

БДЧР връчване 
на АУАН 10.2.2015

гр.Варна, 
общ.Варна, 
обл.Варна

не извършен химичен анализ на 
водите през 2014г.

АУАН №  
1457/ 

10.02.2015

2159 0035/ 
03.11.2008

"Транстриунф 
холдинг"АД

50 БДЧР

протокол 
от 

приеман
е на СОЗ

12.2.2015
гр.Варна, 

общ.Варна, 
обл.Варна

С-1х и С-2х 
"Ветеран" СОЗ пояс I приемане на СОЗ пояс I около 

водовземните съоръжения "Прибой"ООД 7

51 БДЧР 72В 13.02.2015г.
гр.Варна, 

общ.Варна, 
обл.Варна

ТК Чайка - Варна "Чайка" АД

Разпломбиране на консервирано 
съществуващо водовземно 

съоръжение за вземане на проби за 
анализ

3

52 БДЧР

протокол 
на 

комисия 
от 

приеман
е на СОЗ

18.2.2015
с. Булаир, общ. 
Долни Чифлик, 

обл. Варна

дренаж "Хаджиева 
Чешма"

СОЗ пояс I, ІІ и 
ІІІ

приемане на СОЗ пояс I около 
водовземните съоръжения не не "ВиК - 

Варна"ООД 0 0 0 7

53 БДЧР

протокол 
на 

комисия 
от 

приеман
е на СОЗ

18.2.2015
с. Голица, общ. 
Долни Чифлик, 

обл. Варна

дренаж "Селски 
чешми"

СОЗ пояс I, ІІ и 
ІІІ

приемане на СОЗ пояс I около 
водовземните съоръжения не не "ВиК - 

Варна"ООД 0 0 0 7

54 БДЧР

протокол 
на 

комисия 
от 

приеман
е на СОЗ

18.2.2015

с. Старо Оряхово, 
общ. Долни 

Чифлик, обл. 
Варна

ТК-1, ТКІ2, ТК-3, 
ТКІ4

СОЗ пояс I, ІІ и 
ІІІ

приемане на СОЗ пояс I около 
водовземните съоръжения не не "ВиК - 

Варна"ООД 0 0 0 7

55 БДЧР

протокол 
на 

комисия 
от 

приеман
е на СОЗ

19.2.2015
с.Приселци, 
общ.Аврен, 
обл.Варна

дренаж "Чатал 
чешма" СОЗ пояс I

СОЗ не е приет т.к. пояс I около 
водовземното съоръжение е частично 

ограден, дадено предписание за 
възстановяване на оградата и 

писмено заявяване на готовността 
за приемане на СОЗ 

"ВиК - 
Варна"ООД 7

56 БДЧР 73в 19.2.2015
с.Стожер, Община 
Добричка, Област 

Добрич
СК кравеферма.

Съществуващо ВС, което не е 
регистрирано.                                         

1)Да представи проект за 
ликвидация на ВС

РР-3557/ 
13.12.2014г.

"Реджина"ЕОО
Д 3

57 БДЧР

протокол 
на 

комисия 
от 

приеман
е на СОЗ

17.2.2015
с. Левски, Общ. 
Суворово, Обл. 

Варна
ШК - Левски СОЗ пояс I СОЗ е приет, без забележки на 

Комисията
"ВиК - 

Варна"ООД 7



58 БДЧР

протокол 
на 

комисия 
от 

приеман
е на СОЗ

20.2.2015
с.Черноок, 

Общ.Провадия, 
Обл.Варна

ШК, с.Черноок СОЗ пояс I

СОЗ не е приет . Дадени 
предписания:

1.Да се поставят табели по 
Наредба № 3 на МОСВ,МРРБ и 

МЗ
2.Границите на Пояс I на СОЗ да 

се преведат в съотведствие с 
Наредба № 3  

3.Да се поставят табели на Пояс II 
и III.

4.Да се нанесат Поясите I,II,III в 
кадастралната карта на Община 

Провадия

"ВиК - 
Варна"ООД 7

59 БДЧР

протокол 
на 

комисия 
от 

приеман
е на СОЗ

20.2.2015
с.Черковна, 

Общ.Провадия, 
Обл.Варна

Дренаж "Топлата 
река" СОЗ пояс I

СОЗ не е приет. Дадени предписания:
1.Да се поставят табели по 

Наредба № 3 на МОСВ,МРРБ и 
МЗ

2.Границите на Пояс I на СОЗ да 
се преведат в съотведствие с 

Наредба № 3  
3.Да се поставят табели на Пояс II 

и III.
4.Да се нанесат Поясите I,II,III в 
кадастралната карта на Община 

Провадия

"ВиК - 
Варна"ООД 7

60 БДЧР 74в 23.2.2015

с. Ново Оряхово, 
общ. Долни 

Чифлик, обл. 
Варна

тръбен 
кладенец"Дизанов-

Н.Оряхово"
оранжерии

надвишено е разрешеното годишно 
количество вода. Изпратена е покана 

за АУАН

21520225/ 
24.02.2012 г.

ЗП Кристиян 
Дизанов 15,13 15,13 0 6

61 БДЧР 75в 25.2.2015
с. Ваклино. Общ. 

Шабла, обл. 
Добрич

ХГ-2 “ПДНГ - 
Ваклино“ 

сонда на 
"ПДНГ"АД

При приемане на новоизградено ВС е 
пломбирано РУ в изпълнение на 
условие в разрешителното.Няма 

констатирани нарушения

не не 21590187/ 
08.12.2014 "ПДНГ" АД 0 0 0 6

62 БДЧР

протокол 
от 

приемане 
на ВС с 

№9

25.2.2015
с. Ваклино. Общ. 

Шабла, обл. 
Добрич

ХГ-2 “ПДНГ - 
Ваклино“ 

новоизградено 
ВС, сонда на 
"ПДНГ" АД

няма констатирани нарушения не не 21590187/ 
08.12.2014 "ПДНГ" АД 0 0 0 6

БДЧР

съставян
е и 

връчване 
на АУАН

20.2.2015
гр. Аксаково, общ. 

Аксаково, обл. 
Варна

ТК “Фамтекс – Т 
Аксаково”

АУАН № 
1461/ 

20.02.2015 
г.

2159 0157/ 
02.10.2013 

 “Пластхим - 
Т” АД 



63 76в 27.2.2015
с.Кранево, 

общ.Балчик, 
обл.Добрич

сондаж №8 хотел "Терма 
палас"

изграден водопровод от сондаж №8 
до хотелски комплекс. Не се 

извършва водовземане в момента на 
проверката                                                

1)Да се представи в БДЧР-Варна 
копие от договор с ВиК Добрич за 

водоснабдяване на обекта за 
питейно-битови цели.              
2)Копие от проект за 

присъединяване и изграждане на 
водопровод към сондаж №8                   
3)Схема на водопроводната 

инсталация в помпеното 
помещение на хотел "Терма 

Палас"

не не 3

БДЧР връчване 
на АУАН 25.2.2015

гр.Варна, 
общ.Варна, 
обл.Варна

не е увдомена БДЧР за повредата на 
водомера

АУАН №  
1463/ 

25.02.2015

2159 0012/ 
14.11.2007

"Градски 
транспорт" 

ЕАД

БДЧР
предписа

ние с 
писмо

03.2.2015
гр.Варна, 

общ.Варна, 
обл.Варна

в срок до 28.02.2015 да се изготви и 
представи в БДЧР проект за 

консервация на водовземното 
съоръжение

2159 0080/ 
17.09.2011

"Семела 
груп"ЕООД

БДЧР
предписа

ние с 
писмо

17.2.2015
гр.Варна, 

общ.Варна, 
обл.Варна

в срок до 15.03.2015 да се извърши 
предвидената в проекта 

консервация на водовземнито 
съоръжение

"Транстриунф 
холдинг"АД

64 БДЧР 79Б 02.2.2015
с. Рудник

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Дермен дере" яз. "Дермен 
дере"

Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

65 БДЧР 80Б 02.2.2015
с. Рудник

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Ортагерен" яз. "Ортагерен" Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

66 БДЧР 81Б 02.2.2015
с. Рудник

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Мешил дере" яз. "Мешил 
дере"

Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

67 БДЧР 82Б 02.2.2015
с. Рудник

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Марин дере" яз. "Марин 
дере"

Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

68 БДЧР 83Б 02.2.2015
гр. Бургас

Община Бургас
Област Бургас

яз. "До погребите" яз. "До 
погребите"

Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

69 БДЧР 84Б 02.2.2015
гр. Бургас

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Герена" яз. "Герена" Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

70 БДЧР 85Б 02.2.2015
с. Изворище,
общ. Бургас

обл. Бургаска
яз. "Папаз къшла" яз. "Папаз 

къшла"
Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

БДЧР  към 287 Б 11.6.2014 Община 
Приморско ТК хотел Сигма

Извършена проверка по документи и 
съставен АУАН след неизпълнение 

на предписание. 1 ) Да се представи 
проект за консервация на ВС - ТК 

в срок до 27.02.2015 г.

изпратен 
АУАН за 
връчване 
чрез МВР

не не не не не не 3



71 БДЧР     86 Б 03.2.2015
с. Полянаво, 

Община Айтос, 
Област Бургас

 Дермен дере оранжерии

Вследствие на високи води е станало 
заливане на оранжерии около 3 дка в 

имота. Извършена е проверка на 
язовир "Дермен дере", 

непосредствено над имота . 
Констатациите са отразени в КП № 

94 Б от 03.02.2015 г.

не не не не не не не 3

72 БДЧР     87 Б 03.2.2015 Община Поморие, 
Област Бургас Яз. "Ахелой"

"Напоителни 
системи" ЕАД, 

клон Черно 
море

Разходът е в рамките на утвърдения 
месечен лимит. не не

0211/
30.12.04 г.  
Реш. 235/ 

03.08.2010 г. за 
прод. на срока.

"НС" ЕАД, 
гр. София, клон 

Черно море
0,00 0 128 +105 4

73 БДЧР     88 Б 03.2.2015 Община Поморие, 
Област Бургас яз."Порой"

"Напоителни 
системи" ЕАД, 

клон Черно 
море

Разходът е в рамките на утвърдения 
месечен лимит. не не

0213/ 
29.12.2004 г. и 

Реш. 236/ 
03.08.2010 г. за 

изменение и 
продължение 

на срока

"НС" ЕАД, 
гр. София, клон 

Черно море
0,00 0 502+310 4

74 БДЧР     89 Б 03.2.2015 Община Поморие, 
Област Бургас яз."Порой"

МВЕЦ "Порой" 
на

"НС" ЕАД, гр. 
София, клон 
Черно море

ВЕЦ Порой не е в експлоатация. 
Няма ползвани водни количества за 

производство на ел енергия.
не не

0214/
20.03.01 и Реш.  
327/ 01.12.2010 

г. за изм. и 
прод. на срока.

"НС" ЕАД, 
гр. София, клон 

Черно море
0,00 0 1069,01 4

75 БДЧР     93 Б 03.2.2015
с. Пирне, Община 

Айтос, Област 
Бургас

яз."Таушан 
кайряк"

яз."Таушан 
кайряк"

Язовирът е о собственост на Община 
Айтос. Представени при проверката 

са АОС №254 от 05.04.1999г. и скица 
на имота. Концесионер : "Оги старт" 

ЕООД. 1.Да се изготви актуален 
авариен план на обекта, срок 
:20.02.2015 г.  2. Да се открие 

процедура по издаване на 
разрешително.

не не не не не не не 3

76 БДЧР     94 Б 03.2.2015
с. Полянаво, 

Община Айтос, 
Област Бургас

яз."Дермен дере" яз."Дермен 
дере"

Язовирът е о собственост на Община 
Айтос. Представени при проверката 
са АОС №263 и №264 от 20.04.1999 

г. и скиц  на имота № К 00767 и 
№К00734. Концесионер : "Чери 201" 

ЕООД. 1. Да се почисти речното 
русло до 500 м след язовирната 
стена, 2.Да се изготви актуален 
авариен план на обекта 2. Да се 

открие процедура по издаване на 
разрешително за ползване на 
воден обект в община Айтос 

не не не не не не 3

77 БДЧР    95  Б 04.2.2015 Община Царево река Потурнашка к-г Оазис

Констатира се  : Премахнато е 
забентването в река Потурнашка с 

което е изпълнено предписанието и е 
осигурена нормална проводимост на 

водния обект от "Аспи тур" ООД.

не не не не не не не 6

78 БДЧР     96 Б 01.10.2014
с. Лозенец,

общ. Царево,
обл. Бургас

ШК Бетонов възел Изпълняват се условията в 
разрешителното.  не не 21530064/

21.10.09 г.

"Прилеп-2" 
ООД,

гр. Бургас
16.17 0 0 6



79 БДЧР     97 Б 01.10.2014
гр. Царево,

Община Царево
обл. Бургас

ШК "Интербилд - 
Царево"

Ваканционно 
селище "Оазис"

Изпълняват се условията в 
разрешителното.

АУАН № 
1456/ 

06.02.2015

чл.48, 
ал.1, т.11

21590091/
08.02.12 г.

"Интербилд" 
ЕООД, гр. 

София
1932,96 0 0 6

80 БДЧР    98  Б 01.10.2014
гр. Царево,

Община Царево
обл. Бургас

микроязовир Бетонов възел Изпълняват се условията в 
разрешителното. не не 21430007/

13.12.13 г.
"БВС - 15" 

ООД 226,53 226,53 0 6

81 БДЧР 99Б 05.2.2015
гр. Котел,

общ. Котел
обл. Бургаска

р. Котлешница р. Котлешница
 - участък в 
регулация

Междуведомствена комисия за 
състояние на речни русла след 
наводнение

не не не не не не не 1

82 БДЧР 100Б 05.2.2015
гр. Котел,

общ. Котел
обл. Бургаска

р. Нейковска
р. Нейковска
 - участък в 
регулация

Междуведомствена комисия за 
състояние на речни русла след 
наводнение

не не не не не не не 1

83 БДЧР 5Б 05.2.2015 Община  Айтос , 
Област Бургас ТК 2 автосервиз и 

овощна градина

С решение на Комисията е прието 
водовземно съоръжение  на Димо 

Златев, гр. Айтос
не не не не не не не 3

84 БДЧР 101Б 05.2.2015 Община  Бургас , 
Област Бургас ТК  автосервиз

Констатира се  изпълнени дейности 
по консервмация на ВС, съгласно 
одобрен проект  на "Транс тур - 04 
"ООД, гр. Бургас в изпълнение на 

даденото предписание, изх. № 26-00-
2022/2/10.12.2014 г.

не не не не не не не 3

85 БДЧР общ 
протокол 05.2.2015

гр. Котел,
с. Катунище
общ. Котел

обл. Бургаска

р. Котлешница,
р. Нейковска

р. Котлешница,
р. Нейковска - 
участъци в 
регулация

Междуведомствена комисия за 
състояние на речни русла след 
наводнение

не не не не не не не 1

86 БДЧР 102Б 06.2.2015 Община Бургас
Област Бургас Яз. "Мандра"

ПС на "Лукойл 
Нефтохим 

Бургас" АД, 
гр. Бургас

Разходът е в рамките на утвърдения 
месечен лимит. не не 0767/

14.12.07 г.

"Лукойл 
Нефтохим 
Бургас" АД, гр. 
Бургас

0 0 6

87 БДЧР 103Б 06.2.2015 Община Бургас
Област Бургас Яз. "Мандра" "В и К" ЕАД, 

гр. Бургас
Разходът е в рамките на утвърдения 

месечен лимит. не не 01430010/
01.12.08 г.

"В и К" ЕАД, 
гр. Бургас 0 0 6

88 БДЧР 104Б

Община 
Бургас
Област 
Бургас

Яз. "Мандра" Яз. "Мандра"
Цех за 

производство на 
риба

Разходът е в рамките на утвърдения 
месечен лимит. не не 01430027/

24.01.12 г.

"Сий фууд" 
ООД, гр. 
Бургас

0 0 6

89 БДЧР 105Б 06.2.2015
Община 

Сунгурларе
обл. Бургас

яз. "Камчия" яз. "Камчия"- 
ПСПВ

Язовирът се изпуска контролирано и 
прелива с 12,59 м3/ сек. не не

0308/ 
20.05.04 г., 
256/17.08.10 г. - 
реш. за изм.  

"В и К" ЕАД, 
гр. Бургас 0 0 3,6

БДЧР

към №  
86 Б от 

26.03.201
4 г.

гр. Бургас, кв. 
Долно Езерово ТК  автомивка

  Съставен  АУАН № 1453 от 
10.11.2014 г. в отсъствие на 

нарушителя и връчен чрез община 
Бургас на ЕТ "ДИМАКО-45 

Димитринка Керенска" , гр.Бургас по 
чл. 200, ал.1, т.31 от ЗВ за 

неизпълнение на предписание .1 )  
1.Да се представи в БДЧР Варна 

проект за консервация на ВС

не не не не не не 3

БДЧР

към №  
81 Б от 

20.03.201
4 г.

Община  Айтос , 
Област Бургас ТК градински 

център

  Съставен  АУАН № 1451 от 
20.01.2015 г. в отсъствие на 

нарушителя и връчен чрез община 
Айтос на ЕТ "ДАНИЕЛ-Даниел 

Орлов" , гр.Айтос по чл. 200, ал.1, 
т.31 от ЗВ за неизпълнение на 

предписание.

АУАН № 
1451/ 

20.01.2015
не не не не не не 4



90 БДЧР 107Б 10.2.2015
с. Димчево,
общ. Бургас,
обл. Бургас

ШК - ПС 
"Димчево"

ШК - ПС 
"Димчево"

Сигнал за замърсена питейно - 
битова вода не не не не не не не 10

91 БДЧР 108Б 10.2.2015
гр. Българово,
общ. Бургас,
обл. Бургаска

заустване в дере Селищна ПСОВ - 
гр. Българово

Обект в процес на изграждане - не е 
започнало изграждането не не

23710036/ 
02.04.2009
976/
26.09.2012

Община Бургас не не не 6

92 БДЧР 110Б 10.2.2015
с. Сърнево, 

Община  Карнобат 
, Област Бургас

каптиран извор 
"Васил Стоянова 

чешма"
овцеферма

При извършената проверка на обекта 
се констатира че водоснабдяването за 
обекта в имот № 000116 с. Сървево, 
община Карнобат се осъществява от 
каптиран водоизточник с географски 
координати заснети при проверката. 
Водоизточникът не е регистриран в 

БДЧР. Водо

АУАН № 
1466/ 

27.02.15
не не не не не не 10

БДЧР

към №  
597 Б от 

15.10.201
4 г.

гр. Свети Влас, 
Община  Несебър , 

Област Бургас
ТК автомивка

  Съставен  АУАН № .... от 
16.02.2015 г. в   на   "СИК"ООД , 

гр.Поморие по чл. 200, ал.1, т.31 от 
ЗВ за неизпълнение на предписание.

АУАН № 
1460 / 

16.02.2015
не не не не не не 4

93 БДЧР Протокол 
№ 8 17.2.2015 Община  Айтос , 

Област Бургас ТК 2 автосервиз и 
овощна градина

С решение на Комисията Протокол 
№ 8 е прието водовземно 

съоръжение  на "Налбантов уайн", гр. 
Поморие и е пломбирано 

разходомерното устройство.

не не не не не не не 3

94 БДЧР
Протокол 

от 
комисия

19.2.2015
гр. Българово
общ. Бургас,
обл. Бургаска

ТК-1 "Андела - 
Българово"

Кариера 
"Българово"

С Решение на Комисията е прието 
изпълнението на СОЗ околоТК 1  , 

гр. Българово, община Бургас.
не не не не не не не 3

95 БДЧР 111Б 10.2.2015
с. Рудник

Община Бургас
Област Бургас

заустване в дере Селищна ПСОВ - 
с. Рудник

Обект в процес на изграждане - не е 
започнало изграждането не не

23710094/ 
15.12.2014 Община Бургас не не не 6

96 БДЧР 112Б 10.2.2015
гр. Бургас

Община Бургас
Област Бургас

Черно море

Реконструкция 
на мост и 
предмостово 
пространство

Обектът е изграден и има ДПК. 1. Да 
се изпрати Разрешение за 
ползване. 2. Да се изпрати схема с 
точки и географски координати на 
предмостовото пространство и 
обекта.

не не
22370005/ 
29.03.2012 Община Бургас не не не 6

97 БДЧР 113Б 10.2.2015
с. Лозенец, 

общ. Царево,
обл. Бургас

ТК "Диана комерс - 
Лозенец" Бетонов възел

Изпълняват се условията в 
разрешителното. Извърши се 
повторно пломбиране на РУ. 1. Да се 
плати дължимата такса 
водовземане за 2013 г. 2. Да се 
представи Договор за почистване 
на изгребната яма.

не не 21530108/
08.01.2013

"Диана комерс 
1" ЕООД 133,28 133,28 0 3,6

98 БДЧР 114Б 10.2.2015
с. Лозенец, 

общ. Царево,
обл. Бургас

безименно дере Бетонов възел

Констатира се наличие на 
водовземно съоръжение в дере - няма 
водовземане. 1. Да се демонтира 
водовземното съоръжение от 
дерето като се премахне цялата 
конструкция.

не не не не не не не 3

99 БДЧР 115Б 10.2.2015
с. Лозенец, 

общ. Царево,
обл. Бургас

дренаж Бетонов възел

Констатира се нерегламентирано 
водовземане от дренажа. 1. Да се 
представи Проект за ликвидиране 
на ВС.

АУАН № 
1462/

12.02.2015
не не не не не 3



100 БДЧР 116Б 11.2.2015
гр. Созопол,

общ. Созопол,
обл. Бургаска

река Равадиновска к-г "Златна 
рибка"

Констатира се нерегламентирано 
ПВО с цел защита от вредното 
въздействие на водите. 

не не не не не 10

101 БДЧР 119Б 12.2.2015
с. Дюлево,

общ. Средец,
обл. Бургаска

яз. "Сухата река" яз. "Сухата 
река"

Междуведомствена комисия във 
връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. 
Срездец

- - - - - - - 3

102 БДЧР 120Б 12.2.2015
с. Суходол,

общ. Средец,
обл. Бургаска

яз. "Карабат" яз. "Карабат"
Междуведомствена комисия във 
връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. 
Срездец

- - - - - - - 3

103 БДЧР 121Б 12.2.2015 с. Дебелт, община 
Средец река Средецка река Средецка 

извън регулация

Междуведомствена комисия във 
връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. 
Срездец

- - - - - - - 1

104 БДЧР 122Б 12.2.2015 с. Дебелт, община 
Средец река Средецка

река Средецка 
извън регулация 
под пътен възел 
Аврамов мост

Междуведомствена комисия във 
връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. 
Срездец

- - - - - - - 1

105 БДЧР 123Б 12.2.2015 с. Дебелт, община 
Средец река Средецка

река Средецка 
извън регулация 
до кръстовище  
Бургас - Дебелт

Междуведомствена комисия във 
връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. 
Срездец

- - - - - - - 1

106 БДЧР общ 
протокол 12.2.2015 с. Дебелт, община 

Средец

река Средецка,
яз. Сухата река",
яз. "Карабат"

река Средецка,
яз. Сухата река",
яз. "Карабат"

Междуведомствена комисия във 
връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. 
Срездец

- - - - - - - 1

107 БДЧР 124Б 19.2.2015
гр. Българово
общ. Бургас,
обл. Бургаска

ТК-1 "Андела - 
Българово"

Кариера 
"Българово"

Изпълняват се условията в 
разрешителното. не не

21510010/
16.07.2007

573/
19.12.2009 -
реш. за изм.

973/
14.09.2012 г. 
реш. за изм.

1146/
17.07.2013 - 

реш. за 
продължение

"Андела" АД 570 0 0 6

108 БДЧР 125Б 19.2.2015
гр. Българово
общ. Бургас,
обл. Бургаска

ТК-1 "Андела - 
Българово"

Кариера 
"Българово" и 

СОЗ на 
водоизточника

Има изградена и учредена Заповед № 
19/ 28.05.2007 г. Приета с Комисия 

от 19.02.2015 г.  
не не

21510010/
16.07.2007

573/
19.12.2009 -
реш. за изм.

973/
14.09.2012 г. 
реш. за изм.

1146/
17.07.2013 - 

реш. за 
продължение

"Андела" АД не не не 7

109 БДЧР 126 Б 19.2.2015
гр. Българово
общ. Бургас,
обл. Бургаска

река Айтоска Кариера 
"Българово"

Изпълняват се условията в 
разрешителното. не не

200394/
19.01.2006 

861/
10.11.2011 

реш. за 
продължение

"Андела" АД 14,09 0 0 6



110 БДЧР 127Б 19.2.2015 с. Просеник,
общ. Руен

водовземане от р. 
Хаджи дере лозов масив

Изпълняват се условията в 
разрешителното. Извърши се 

пломбиране на РУ. 
не не 2112   0021/

31.07.2013 г. "Йори" ЕООД 1,16 1,16 0 6,3

111 БДЧР чек лист 20.2.2015
с.Дебелт, общ. 

Средец, 
обл.Бургас

р.Факийска
р.Средецка

завод за 
стом.изделия не са констатирани нарушения не не КР-4/

2004
"Промет 

стиил"АД не не не 6

112 БДЧР 128Б 18.2.2015
с. Рудник

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Ортагерен" яз. "Ортагерен"

Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира - участие в 
Междуведомствена комисия по 
Заповед на Обл. Управител на Обл. 
Бургас

не не не не не не не 3

113 БДЧР 129Б 18.2.2015
с. Рудник

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Дермен дере" яз. "Дермен 
дере"

Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира - участие в 
Междуведомствена комисия по 
Заповед на Обл. Управител на Обл. 
Бургас

не не не не не не не 3

114 БДЧР 130Б 18.2.2015
с. Изворище,
общ. Бургас

обл. Бургаска
яз. "Домуз орман" яз. "Домуз 

орман"

Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира - участие в 
Междуведомствена комисия по 
Заповед на Обл. Управител на Обл. 
Бургас

не не не не не не не 3

115 БДЧР 131Б 18.2.2015
с. Изворище,
общ. Бургас

обл. Бургаска
яз. "Папаз къшла" яз. "Папаз 

къшла"

Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира - участие в 
Междуведомствена комисия по 
Заповед на Обл. Управител на Обл. 
Бургас

не не не не не не не 3

116 БДЧР 132Б 18.2.2015
гр. Бургас

Община Бургас
Област Бургаска

яз. "До погребите" яз. "До 
погребите"

Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира - участие в 
Междуведомствена комисия по 
Заповед на Обл. Управител на Обл. 
Бургас

не не не не не не не 3

117 БДЧР общ 
протокол 18.2.2015

гр. Бургас
Община Бургас
Област Бургаска

язовири  - 5 бр.

язовири  - 5 бр. - 
част ото 
водосбора на 
Атанасовско 
езеро

Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира - участие в 
Междуведомствена комисия по 
Заповед на Обл. Управител на Обл. 
Бургас

не не не не не не не 3

118 БДЧР 133Б 19.2.2015
с. Тънково,

община Несебър,
обл. Бургаска

р. Бяла река,
река Хаджийска

р. Бяла река,
река Хаджийска

Сигнал за скъсана дига и наводнение 
на земеделски земи не не не не не не не 10

119 БДЧР 134 Б 20.2.2015
с.Дебелт, общ. 

Средец, 
обл.Бургас

р.Факийска ПС "Раков дол" Условията в разрешителното се 
изпълняват. не не №200 477/ 

31.08.2006 г. 
"Промет 

стиил"АД 83,97 0 не 6

120 БДЧР 135 Б 26.11.2014
с. Дебелт,

общ. Средец,
обл. Бургас

ЕТК-2 и ЕТК-1
Завод за 

стоманени 
изделия

Изпълняват се условията в 
разрешителното. не не

21510006/
14.05.2007 г.

1093/
23.04.2013 г. 

реш. за 
продължение

"Промет 
стийл" АД 28 343 28 343 0 6

121 БДЧР 136 Б 20.2.2015
с. Дебелт,

общ. Средец,
обл. Бургас

ЕТК-2 и ЕТК-2

Завод за 
стоманени 

изделия  - СОЗ 
на 

водоизточницит
е за ПБВ ва 

завода

Има Заповед за учредяване на СОЗ, 
приета е с Комисия. не не

21510006/
14.05.2007 г.

1093/
23.04.2013 г. 

реш. за 
продължение

"Промет 
стийл" АД не не не 7



122 БДЧР чек лист 24.2.2015 г. Малко Търново
депо за неопасни и 

инертни 
материали

депо за 
неопасни и 

инертни 
материали

Обектът е изпълнен, съгласно 
одобрените проекти и е приет без 

забележки.
не не КР № 401/ 

НО/2010 г.
Община Малко 

Търново не не не 6

123 БДЧР 137Б 20.2.2015
с. Косовец,

общ. Поморие,
обл. Бургас

яз. "Косовец" яз. "Косовец"

Язовирът е в предаварийно 
състояние. Има издадени 
предписания на БДЧР - срокът не е 
удължен.

не не не не не 10

124 БДЧР 138Б 20.2.2015
с. Винарско,

община Камено,
обл. Бургаска

яз. "Овощна 
градина"

яз. "Овощна 
градина"

Язовирът е в предаварийно 
състояние. Има издадени 
предписания на БДЧР - срокът е 
удължен.

не не не не не не не 10

125 БДЧР 139Б 24.2.2015
с. Драганци, 

общ. Карнобат,
обл. Бургаска

яз. в имот № 
000013

яз. в имот № 
000013

Язовирът е в предаварийно 
състояние. Извършва се ремонт и 
предстои ДПК.

не не не не не не не 10

126 БДЧР 140Б 24.2.2015
с. Маринка,
общ. Бургас,
обл. Бургаска

яз. "Маринка" яз. "Маринка" Язовирът е в предаварийно 
състояние - аварирал. не не не не не не не 10

127 БДЧР 141Б 24.2.2015
с. Константиново,

общ. Камено,
обл. Бургас

- -
Проверка по писмо на "НС" ЕАД за 
напоителен канал - не е  ВО, няма 
нарушение по ЗВ. 

не не не не не не не 10

128 БДЧР общ 
протокол 17.2.2015

с. Горица,
общ. Поморие,
обл. Бургаска

ТК "Винарско 
имение Санта 
Сара"

Винарско 
имение

Приемане на СОЗ на ТК "Винарско 
имение Санта Сара" не не 21510080/

13.02.2009

"Винарско 
имение Санта 

Сара"
не не не 6,7

БДЧР към  4Б 07.1.2015
Община 

Сунгурларе
обл. Бургас

яз. "Камчия" яз. "Камчия"- 
ПСПВ

Връчване на АУАН за превишен 
контролен обем на язовира за м. 
декември 2014 г.

АУАН № 
1458/ 

03.02.2015

предупре
ждение

0308/ 
20.05.04 г., 
256/17.08.10 г. - 
реш. за изм.  

"В и К" ЕАД, 
гр. Бургас не не не 6

БДЧР към  5Б 07.1.2015
Община 

Приморско, 
Област Бургас

яз. "Ясна поляна" "В и К" ЕАД, 
гр. Бургас

Връчване на АУАН за превишен 
контролен обем на язовира за м. 
декември 2014 г.

АУАН  № 
1459/ 

10.02.2015

предупре
ждение

0309/ 
26.05.04 г. 

"В и К" ЕАД, 
гр. Бургас 0 0 6

129 БДЧР 142 Б 25.2.2015 с.Кошарица 
Община Несебър частни имоти частни имоти

При проверката се констатира 
нарушено оттичане на повърхностни 

води, вследствие на променена 
канавка и запушен водосток, които 

не са водни обекти по смисъла на ЗВ. 
Изпратено е писмо до община 
Несебър за предприемане на 
действия по компетентност.

не не не не не не не 10

130 БДЧР 10 26.2.2015
с. Кошарица 

Община  Несебър , 
Област Бургас

ТК "Винокуров - 
Кошарица"

ваканционен 
комплекс

С решение на Комисията е прието 
новоизградено водовземно 

съоръжение
не не № 2159 0185/ 

14.11.2014 г.
"Винокуров" 

ООД не не не 6,3

131 БДЧР 143Б 26.2.2015
с. Кошарица 

Община  Несебър , 
Област Бургас

ТК "Винокуров - 
Кошарица"

ваканционен 
комплекс

Извърши се пломбиране на РУ на РУ 
на новоизградено водовземно 

съоръжение.
не не № 2159 0185/ 

14.11.2014 г.
"Винокуров" 

ООД не не не 6

132 БДЧР 27.2.2015 Община  Несебър , 
Област Бургас

Община  Несебър , 
Област Бургас автомивка

Да се извърши предвидената в 
проекта ликвидация, от "СИК"ООД в 

срок до 18.03.2015 г.
не не не не не не не 6

БДЧР към 62б 21.1.2015
с.Богорово, общ. 
Стралджа, обл. 

Ямбол

Каптаж " Богорово 
1 и 2" 

Констатирано е водовземане без 
разрешително.

АУАН 
1455 

/03.02.15

2151 
0021/13.12.200

7

ВиК ЕООД 
Ямбол 



БДЧР към 60б 21.1.2015
с.Правдино, общ. 

Стралджа, обл. 
Ямбол

капттаж  "Гирено 
дере"

Констатирано е водовземане без 
разрешително.

АУАН 
1454 

/03.02.15

2151 0063/ 
14.05.2008

ВиК ЕООД 
Ямбол 

133 БДЧР 13ш 02.2.2015
община 

Върбица,област 
Шумен

яз.Тича НСЕАД - клон  
Шумен

Спазен е месечния график.Язовира 
прелива и се изпуска.

0166/08/12/200
4

Напоителни 
системиЕАД, 

София
0,00 0,00 0,00 6

134 БДЧР 14ш 02.2.2015
община 

Върбица,област 
Шумен

яз.Тича "ВиК-
Шумен"ООД Спазен е месечния график. 003644/03/06/2

005
"ВиК-

Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 6

135 БДЧР 15ш 02.2.2015
община 

Върбица,област 
Шумен

яз.Тича "ВиК"ООД,гр. 
Търговище Спазен е месечния график. 003643/03/06/2

005
"ВиК"ООД,гр. 

Търговище 0,00 0,00 0,00 6

136 БДЧР 16ш 02.2.2015
община 

Върбица,област 
Шумен

яз.Тича
МВЕЦ"Моста";"

Касиопея 
7"ЕООД

Спазен е месечния график. Работи 
голямата турбина-преработва 

изпусканите водни количества за 
контролен обем и допълнително се 

източват 15 м3 в реката

0144013/23/04/
2010 и 

решение за 
изменение 

319/21/10/2011

"Касиопея - 
7"ЕООД 0,00 0,00 0,00 6

137 БДЧР 17ш 03.2.2015

с. 
Съединение,общи

на 
Търговище,област 

Търговище

яз. Съединение

НСЕАД - клон 
Долен 

Дунав,районТър
говище

Спазен е месечния график; източва 
се за достигане на КО

0230/22.11.200
4 и решение за 

изменение 
196/07.07.2010

Напоителни 
системиЕАД, 

София
0,00 0,00 0,00 6

138 БДЧР 18ш 12.2.2015

с.Горно 
Козарево,община 
Омуртаг,област 

Търговище

извор"Бююксърт" нов 
водоизточник Пломбирано е РУ 21510306/16.05

.2012
Община 
Омуртаг 0,00 0,00 0,00 6

139 БДЧР
протокол 

от 
комисия

12.2.2015

с.Горно 
Козарево,община 
Омуртаг,област 

Търговище

извор"Бююксърт" нов 
водоизточник

Извършено е приемане на 
съоръжението

З-д № 
46/10.02.2015

Община 
Омуртаг 0,00 0,00 0,00 6


