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
„Черноморски
район“
ОБЯВЯВА:
инициативата
на
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, гр. Шумен за
водовземане на подземни води от Дълбок сондаж „Средня“
1. Цел на заявеното
Обществено питейно-битово водоснабдяване
използване на водите:
2. Използвано водно тяло
BG2G00000K2030
и водоносен хоризонт
Горнокреден водоносен хоризонт
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 BG2G00000K2030 „Карстови води в К2m- горна креда-мастрихт
Шуменско плато“ е оценено в добро количествено и
добро химично състояние, в ПУРБ 2016-2021г., са
поставени цели: „Запазване на добро количествено
състояние“ и „Запазване на добро химично
състояние“.
В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени
условия:
- „За намаляване на водовземането, чрез намаляване
загубите на вода в общественото водоснабдяване, да
се предприемат действия по изграждане на нови
водопроводи и елементи от водоснабдителната и
реконструкция на водопреносната система за
обществено питейно-битово водоснабдяване“.
- „Да изследва химичния състав на черпените
подземни води през 2023г. и на всеки 6 години след
това по следните показатели – арсен, кадмий, олово,
живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен“.
- „Да спазва забраните и ограниченията за
изпълнение дейности в зоните за защита на
питейните води и в определените санитарноохранителни зони (СОЗ) и буферните зони около
водовземното съоръжение, съгласно Заповед №
65/18.11.2011г. за учредяване на СОЗ.“
Съгласно ПУРН 2016-2021г. имотът, в който е
изградено водовземното съоръжения и обекта на
водоснабдяване: селата Средня, Черенча и Градище,
община Шумен не попадат в определен район със
значителен потенциален риск от наводнения в
ЧРБУ.
В ПоМ на ПУРН има заложена конкретна мярка
имаща отношение към водовземането:
Прекратяване на водовземане или налагане на

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

забрана за ползване за питейно-битови цели от
водовземни съоръжения за подземни води при
констатирано замърсяване на добиваната вода
вследствие на наводнения.
4. Водовземни съоръжения
ЕКАТТЕ
5. Място на използване на
водите, населено място
ЕКАТТЕ
6. Проектни параметри на
използването:
- количество на водите
- понижение на водното ниво

Дълбок сондаж „Средня“, намиращ се в ПИ №
68504.11.16 по КККР на с. Средня, община Шумен,
област Шумен, ЕКАТТЕ 68504.
За обществено питейно – битово водоснабдяване на
селата Средня, Черенча и Градише, община Шумен,
област Шумен.
ЕКАТТЕ 68504, 80546 и 17573

Средноденонощен дебит: увеличение от 1,11 л/с на
5,5 л/с
Максимален дебит: 9,2 л/с
Максимално експлоатационно понижение:
Sмакс. = 21,16 м

- годишен обем на черпене
- минимално водно
количество, при което е
възможно изпълнение на
дейностите във
водоснабдявания обект
7. Условия, при които би
могло да се предостави
правото за използване на
водите:

Увеличение от 35 000 м3/г на 173 450 м3/г

8. Място и срок за
представяне на писмени
възражения и предложения
от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“,

157 680 м3/г

- отчитане и плащане такса за използваните
количества вода;
- ненарушаване на вече придобити права на
съседните ползватели.

гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33
Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“
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