
 

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. 75 от Закона за водите,  

   директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : 

   инициатива на „ЕКО АГРО“ АД с. Оброчище, общ. Балчик, 

   за изменение на Разрешително № 2112 0009 / 13.11.2009 г., изменено и продължено с 

Решение № 1023 / 12.12.2012 г. за водовземане от река Батовска 

1. Цел на заявеното използване на 

водите: 

Самостоятелно водоснабдяване за напояване на 

земеделски култури 

2.   2. Воден обект и код на водното 

тяло – предмет  

на използването:   

река Батовска  

BG2DO800R001 

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. 

 

Заявление входящ № РР-5055 / 29.04.2020 година от 

„ЕКО АГРО“ АД с. Оброчище, общ. Балчик; 

Заявеното водовземане от река Батовска попада в 

обхвата на повърхностно водно тяло „р. Батова - от 

с.Батово до вливане в Черно море“ с код 

BG2DO800R001, определено в добро количествено и 

непостигащо добро химично състояние. За него е 

предвидена следната цел: Запазване на добро 

екологично състояние; Предотвратяване на 

замърсяването и постигане на добро състояние по 

химични елементи - живак; Предотвратяване, 

прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж 

или на етапи на замърсяването от емисии, 

зауствания и изпускания на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества. 

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

екологичното състояние и постигане и запазване на 

добро химично състояние, са предвидени конкретни 

мерки, в т.ч. -  „Намаляване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници“ с действия: 

Забрана за торене в определени периоди от време 

съгл. Програмата от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с нитрати на 

МЗХ; Контрол на изпълнението на програми от 

мерки за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

Разработване на програми за ограничаване и 

ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони; 

Прилагане на приетите програми от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на замърсяването 

с нитрати от земеделски източници в нитратно 

уязвими зони; „Прилагане на Националните 
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стандарти за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние от 

подпомаганите фермери и при изпълнение на 

проекти по ПРСР“. 

Съгласно ПУРН заявеното водовземане не попада в 

определен район със значителен потенциален риск 

от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложени 

конкретни мерки касаещи исканото водовземане. 

 

3. Системи или съоръжения, чрез 

които ще се реализира използването: 

1.Електрическа помпа SAER IR 50-250 / ND, 

оборудвана със смукател с дължина 18,79 м; 

2.Водомерно устройство Apator Powogaz S.A., 

монтирано непосредствено след помпения агрегат; 

3.Довеждащ разпределителен тръбопровод; 

4.Съществуваща система за капково напояване. 

 

4. Място на използване на водите, 

населено място и ЕКАТТЕ 

Поземлени имоти с идентификатор: 53120.46.44, 

53120.46.41, 53120.46.40 и 53120.46.56 по КККР на 

с. Оброчище, община Балчик, област Добрич 

 

ЕКАТТЕ 53120 

 

5. Проектни параметри на 

използването: 

Намаляване на годишния лимит на ползваната вода 

от 115 141,00 м
3
/год на 25 800,84 м

3
/год, във връзка с 

намаляване на поливните площи.  

6. Условия, при които би могло да се 

предостави правото за използване на 

водите: 

Отчитане на използваните количества вода, 

ежегодно заплащане на ползваната вода и стриктно 

изпълнение на условията в разрешителното. 

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“ 

 
 

 


