
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ 
 

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

 

                                             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 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 

  за ползване на воден обект: Отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 

 

1. Цел на заявеното използване: Изпълнение на проект: „Основен ремонт на открит 

отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 и 

облагородяване на зона около него, заключена между 

ул. „Трети март“ и ул. „Гебедже“, в гр. Белослав, 

община Белослав“ 

2.   2. Воден обект и код на водното 

тяло – предмет  

на използването:   

Отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 

 

BG2PR100L002 

 

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. 

 

I. Заявление вх. № РР-5054 / 27.04.2020 година от 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ; 

 

II. Заявеното ползване на воден обект попада в 

обхвата на: 

Повърхностно водно тяло „Канал 2, свързващ 

Белославско езеро с Варненско езеро“ с код 

BG2PR100L002, определено с много лош екологичен 

потенциал и неопределено химично състояние, с 

поставени цели: Предотвратяване влошаването на 

екологичния потенциал; Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното тяло за постигане на 

умерен екологичен потенциал; Постигане и запазване 

на добро химично състояние. 

III. В ПУРБ 2016-2021г. са включени следните мерки, 

имащи отношение към инвестиционното предложение: 

• Мярка „Предотвратяване на влошаването на 

състоянието на водите от проекти и дейности на етап 

инвестиционните предложения“ с действие „Оценка 

на допустимостта на нови инвестиционни намерения 

съгласно ПУРБ“; 

• Мярка „При дейности, насочени към укрепване 

на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, 

приоритетно да се прилага биологично укрепване и 

използване на съвременни технологии и материали“; 

• Мярка: „Опазване на химичното състояние на 

подземните води от замърсяване и влошаване“ с 

предвидено действие: „Забрана за извършването на 

дейности водещи до отвеждането в подземните води на 

опасни вещества“. 

 

http://www.bsbd.org/
mailto:bdvarna@bsbd.org
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IV. По отношение на План за управление на риска от 

наводнения за Черноморски район 2016-2021 г. 

(ПУРН). 

Инвестиционното предложение не попада в определен 

район със значителен потенциален риск от 

наводнения. В Програмата от мерки към ПУРН няма 

заложени конкретни дейности, касаещи ИП, но са 

заложени основни мерки за намаляване на риска от 

наводнения на ниво район за басейново управление, с 

отговорен Кмета на общината. 

• Мярка „Почистване и стопанисване на речните 

легла в границите на урбанизирана територия“; 

• Мярка „Премахване на незаконни постройки, 

подприщващи съоръжения, огради, складирани 

материали и други, намиращи се в границите на 

речните легла или дерета“. 

• Мярка „Разработване и актуализиране на 

плановете за защита при бедствия (част наводнения)“. 

 
 

3. Системи или съоръжения, чрез 

които ще се реализира 

използването: 

Предвиждат се дейности по обособяване на водни 

огледала по трасето на отводнителния канал и 

изграждане на бетонна площадка за отдих над 

отводнителния канал: 

Водни огледала: По трасето на отводнителния канал 

се предвижда да се изградят три броя преливници и 

бетонни подпорни стени, които да спомогнат за 

намаляване скоростта на течащата вода. Между 

преливниците се оформят зони, в който се задържа 

водата и служат за водни огледала. 

Зона за отдих: Предвижда се изграждането на нова 

бетонова площадка над отводнителния канал. Тя ще е 

издигната над терена и ще лежи на подпорни стени и 

насипи, които освен носеща роля, ще оформят и пътя 

на водата. Предаването на натоварването от връхната 

конструкция на площадката върху земната основа ще 

се осъществи чрез изграждането на стоманобетонни 

подпорни стени. Бетонната площадка е предвидена с 

отвор, който да служи като място за почистване на 

канала. 

4. Място на използване на водния 

обект, населено място и ЕКАТТЕ  

Южната част на ПИ с идентификатор 03719.503.3344 

по КККР на гр. Белослав (УПИ XVII, кв. 78), вид 

територия - Урбанизирана, НТП - Отводнителен 

канал, частна обшинска собственост. 

Географски координати WGS-84 на граничните точки 

от площта на използване на водния обект: 

    т.1    43°11'01.22'' с.ш.     27°42'08.42'' и.д. 

    т.2    43°11'01.27'' с.ш.     27°42'09.38'' и.д. 

    т.3    43°11'02.64'' с.ш.     27°42'10.00'' и.д. 

    т.4    43°11'02.63'' с.ш.     27°42'09.06'' и.д. 

    т.5    43°11'02.37'' с.ш.     27°42'08.82'' и.д. 

    т.6    43°11'02.11'' с.ш.     27°42'08.00'' и.д. 

 

гр. Белослав, общ. Белослав, област Варна 

ЕКАТТЕ 03719 
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5. Проектни параметри на 

използването: 

Площта на използване на водния обект е 1 300 м
2
; 

Преливник № 1 с Н=0,28 м; 

Преливник № 2 с Н=0,65 м; 

Преливник № 3 с Н=0,86 м; 

Бетонова площадка над отводнителен  

канал с дебелина 0,14 м. 

   

6. Условия, при които би могло да 

се предостави правото за 

използване на водния обект: 

1.При изпълнението на строително-монтажните работи, 

да не се допускат дейности създаващи предпоставки за 

замърсяване на водния обект; 

2.Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите 

терени в срока определен за приемане на обекта. 

7. Място за представяне на писмени 

възражения и предложения от 

заинтерeсованите 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“ 

 
 


