РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция
за Черноморски район
ОБЯВЯВА : инициатива на „Албена“ АД, издаване на
разрешително за водовземане от минерални води – изключително държавна собственост,
чрез съществуващи водовземни съоръжения сондажи Р-12х, Р-13х и Р149х, находящи се в
с. Оброчище, к. к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич.
1. Цел на заявеното
използване на водите:
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.

„питейно-битово
водоснабдяване“
водоснабдяване за к. к. Албена)
BG2G000J3К1040

(допълнително

Малм - валанжински водоносен хоризонт
Подземно водно тяло с код BG2G000J3К1040 - Карстови
води в малм - валанж е оценено в добро количествено и
химическо състояние.
В ПУРБ 2016-2021г., с цел
запазване на доброто количествено и химично състояние
са предвидени конкретни мерки. В ПУРБ 2016-2021г., с
цел запазване на доброто количествено и химично
състояние, са предвидени конкретни мерки. В
разрешителното ще бъдат поставени условия:
-Да опазва подземните води от замърсяване като не се
допуска прякото и непряко отвеждане на замърсители в
подземните води.
-Заустването и третирането на отпадъчните води да се
извършва в съответствие с изискванията на Закона за
водите и действащите подзаконови актове
-Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение на
дейности в зоните за защита на питейните води и в
определените санитарно-охранителни зони (СОЗ),
съгласно Заповед № 255/22.04.2008г.
Съгласно ПУРН 2016-2021г., поземлени имоти с
идентификатор 53120.506.54, 53120.109.1 по КККР на с.
Оброчище, к. к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич, в
които попадат съответно сондажи Р-12х и Р-13х не
попадат в определен район със значителен потенциален
риск от наводнения. Поземлен имот с идентификатор
53120.506.107 по КККР на с. Оброчище, к. к. Албена, общ.
Балчик, обл. Добрич, в които се намира сондаж Р-149х
попада в определен район със значителен потенциален
риск от наводнения BG2_APSFR_BS_03 „Черно море –
Балчик“ и се залива при моделиран сценарии с период
на повторяемост – 100 и 1000 год., Съгласно извършената
актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027 г. и
Заповед №РД-803/10.08.2021г на Министъра на околната
среда и водите, районът е част от нов РЗПРН с код
BG2_APSFR_ВА_100 и наименование „р. Батова – с.
Кранево“. Предвид това следва да се предприемат мерки
за защита на водовземното съоръжение и техническата
инфраструктура от вредното въздействие на водите.
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В ПоМ на ПУРН 2016-2022г. няма заложени конкретни
мерки за ВС, но са заложени основни мерки за
намаляване риска от наводнения на ниво район за
басейново
управление.Съгласно
Становище
по
екологична оценка № 2-1/2016 г. на МОСВ при
прилагане на ПУРН се изпълнява мярка „Прекратяване
на водовземане или налагане на забрана за ползване за
питейно-битови цели от водовземни съоръжения за
подземни или повърхностни води при констатирано
замърсяване на добиваната вода вследствие на
наводнения“.
3. Водовземни съоръжения

4. Място на използване на
водите, населено място
ЕКАТТЕ
5. Проектни параметри на
използването:
- средноденонощен дебит:

- максимален дебит:

сондаж Р-12х, находящ се в поземлен имот с
идентификатор 53120.506.54, сондаж Р-13х , находящ се
поземлен имот с идентификатор 53120.10.1 и сондаж
Р149х, находящ се в поземлен имот с идентификатор
53120.506.107 по КККР на с. Оброчище, к. к. Албена, общ.
Балчик, обл. Добрич
Водовземането е необходимо за резервно питейно-битово
водоснабдяване на к. к. Албена, общ. Балчик, обл.
Добрич.
53120

Средноденонощен дебит: 3,55 л/сек, в т. ч.
за Р-12х – 1,00л/сек
за Р-13х – 2,00л/сек
за Р-149х – 0,55л/сек
Максимален дебит – 3,5 л/с

- годишен обем на черпене:

Годишен воден обем - 111 886 м3/г., в т. ч.
за Р-12х – 31 520 м3/г.
за Р-13х – 63 046 м3/г.
за Р-149х – 17 320 м3/г.
- минимално водно коли - Минимално водно количество: 89 509 м3/год.
чество,
при
което
е
възможно изпълнение на Максимално експлоатационно понижение:
дейностите във водоснабдя - конструктивно определено (кота устие)
вания обект.
понижение на водното ниво
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.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“
Съгласували: Директор Дирекция „ПР” инж. Ж. Керанова ....................
Изготвил:Г. Лефтерова, ст. експерт отдел „ПУ”........

Варна,

