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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 СДРУЖЕНИЕ „ТУРИСТИЧЕСКО 

ДРУЖЕСТВО – ЧУДНИ СКАЛИ“, гр. Айтос за издаване на разрешително за водовземане 

чрез съществуващо водовземнo съоръжение: Каптиран извор „Поглед“, разположен в 

поземлен имот с идентификатор72727.10.168, местност „КЪРКАТЛЪКА“, по КККР на с. 

Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас (стар номер имот с № 000386), Държавна частна, 

територия Горска. 

1. Цел на заявеното използване 

на водите: 

„Самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, 

когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ 

(за водоснабдяване на хижа „Поглед“) 

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 

     

BG2G00000Pg028 - Порови води в палеоген, палеоцeн, 

еоцен Руен - Бяла  

ПВТ е оценено в добро количествено и химично 

състояние. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на 

доброто състояние на водите от ПВТ са предвидени 

конкретни мерки. В тази връзка в разрешителното ще 

бъдат поставени условия:  

- „При установяване на нарушения на условията в 

раздел „Изисквания към местата за мониторинг“ и в 

раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“, 

титулярът на разрешителното да носи солидарна 

отговорност с другите 0ползватели с издадено 

разрешително за водовземане от Каптиран извор 

„Поглед“.- „Съгласно разпоредбите на чл.48, т.5 от 

Закона за водите, да предприеме действия за 

учредяването на СОЗ.“ 

- „На основание чл.5 от Наредба №3/16.10.2000г. се 

забранява експлоатацията на водовземното съоръжение, 

независимо от формата на собствеността му, без 

установена СОЗ.“  

- „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в 

зоните за защита на питейните води и в определените 

санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони 

около водовземното съоръжение.“ 

- „Заустването и третирането на отпадъчните води да се 

извършва в съответствие с изискванията на Закона за 

водите и действащите подзаконови актове.“  

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-

2021г.:  

Територията на водовземното съоръжение, имот с 

идентификатор ПИ №72727.10.168, местност 

„КЪРКАТЛЪКА“, по КККР на с. Тополица, общ. Айтос, 

обл. Бургас (стар номер -имот № 000386) и обекта на 

водоснабдяване хижа „Здравец“, разположена в имот 

721727.12.42 по КККР на с. Тополица, (стар номер 

000392), местност „Жълти хан“ общ. Айтос, обл. Бургас, 

не попадат в определен район със значителен 

потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР.  

http://www.bsbd.org/
mailto:bdvarna@bsbd.org


 

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович ” №33 
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org 

 

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. Водовземни съоръжения  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКАТТЕ 

Каптиран извор „Поглед“:  

разположен в поземлен имот с идентификатор 

72727.10.168, местност „КЪРКАТЛЪКА“, по КККР на с. 

Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас (стар номер имот с № 

000386), Държавна частна, територия Горска, с 

декларация за ползване на съоръжението.  

Каптирания извор е вписан в Регистъра на 

водовземните съоръжения за стопански цели като 

„оборудван за експлоатация“.  

72727 

4. Място на използване на 

водите, населено място 

хижа „Здравец“, разположена в имот 721727.12.42 по 

КККР на с. Тополица, (стар номер 000392), местност 

„Жълти хан“, общ. Айтос, обл. Бургас, собственост на 

СДРУЖЕНИЕ „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – 

ЧУДНИ СКАЛИ“, гр. Айтос. 

5. Проектни параметри на 

използването: 

-  

 

 

количество на водите 

- понижение на водното ниво 

- годишно водно количество 

- минимално водно количество, 

при което е възможно 

изпълнение на дейностите във 

водоснабдявания обект                                             

Заявеното водоснабдяване от Каптиран извор „Поглед“ 

за трите обекта: хижа „Поглед“; хижа „Строител“ и 

хижа „Здравец“ е : 

Средноденонощен воден дебит - 0,049 л/с, годишно водно 

количество – 1255 м3/г., при естествен ресурс на извора = 

0,051 л/с 

За хижа „Здравец“: 

Средноденонощен дебит: 0,02л/сек  

Максимално експлоатационно понижение:  

конструктивно определено  

478м
3
/год. 

 

382м
3
/год. 

 

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“,   

гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“№ 33.  

Срок – 14 дни от датата на обявяването. 

 

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА 

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“  

Директор Дирекция „ПР”: инж. Ж. Керанова……………............ 
Н – к отдел „ПУ”: инж. Р. Несторова ……… ...............................  

Изготвил: Т.Костова , гл. експерт в  отдел ,,ПУ”:........................ 
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