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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 75 от Закона за водите,
директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :
инициатива на „ПАНОРАМА – 2000“ ЕООД с. Димчево, общ. Бургас,
за изменение и продължаване на Разрешително № 01420003/28.09.2010 г., за водовземане от
язовир „Мандра“
1. Цел на заявеното използване на
водите:
2. 2. Воден обект и код на водното
тяло – предмет
на използването:
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.

Самостоятелно водоснабдяване за напояване на
земеделски култури
язовир „Мандра“
BG2MA107L002
Заявление входящ № РР-5105/30.06.2020 година от
„ПАНОРАМА – 2000“ ЕООД с. Димчево, общ.
Бургас;
Разрешената точка на водовземане от язовир
„Мандра“ попада в обхвата на повърхностно водно
тяло „яз. Мандра“ с код BG2MA107L002,
определено в много лош екологичен потенциал и
неизвестно химично състояние. За него са поставени
цели свързани с: предотвратяване влошаването на
екологичния потенциал; опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за постигане на
умерен екологичен потенциал; - постигане на
възможно най-добър екологичен потенциал по
биологични елементи - МЗБ и ФП; - постигане на
възможно най-добър екологичен потенциал по
физикохимични елементи - N-NH4, N-total, Р-Р04, Ptotal; постигане и запазване на добро химично
състояние.
В ПУРБ 2016-2021г., с цел постигане и запазване на
умерен екологичен потенциал и постигане и
запазване на добро химично състояние, са
предвидени конкретни мерки, в т.ч. • Мярка; „Намаляване на дифузното
замърсяване от промишлени дейности“, с
предвидени дейности: „Забрана за миенето и
обслужването на транспортни средства и техника в
крайбрежните
заливаеми
ивици
и
принадлежащите земи на водохранилищата“;
• Мярка: „Намаляване на дифузното
замърсяване от промишлени дейности“, с
предвидени дейности: „Забрана за складиране на
пестициди, депониране и третиране на отпадъци в
крайбрежните заливаеми ивици“;

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

Мярка „Намаляване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници“ с действия:
„Прилагане на приетите правила за добра
земеделска практика извън нитратно уязвими
зони“, „Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове“ и „Прилагане на
Националните стандарти за поддържане на земята
в добро земеделско и екологично състояние от
подпомаганите фермери и при изпълнение на
проекти по ПРСР“;
• Мярка: „Намаляване на водовземането
чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с
предвидено
действие:
„Популяризиране
на
методите за пестеливо използване на водата“ и
„Въвеждане на водоспестяващи технологии и
оборотно водоснабдяване“.
•

Съгласно ПУРН заявените дейности не попадат в
обхвата на определен район със значителен
потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН
няма заложени конкретни мерки, касаещи обекта,
но са заложени мерки на ниво район за басейново
управление. При реализиране на дейността да не се
нарушава работата на отводнителните канали и
ОПС „Димчево“, спопанисвани от „НАПОИТЕЛНИ
СИСТЕМИ“ ЕАД – клон Бургас.
3. Системи или съоръжения, чрез
които ще се реализира използването:

1.Язовир „Мандра“ в частта на поземлен имот
21141.10.70, област Бургас, община Бургас, село
Димчево;
2.Помпена станция „Димчево“, която ще бъде
реконструирана и оборудвана с два водомера
(единият съществуващ и един нов), поставени след
двете групи помпи, от които съществуващи две
помпи (едната резервна), като ще се добавят още
три нови помпи;
3.Съществуващи
междинен
и
изравнителен
резервоари;
4.Съществуващи разпределителни тръбопроводи с
дължина 1100 м и диаметър 200 мм, с капацитет 33,3
л/сек.;
5.Напорен тръбопровод с дължина 3312 м, който ще
бъде възстановен с тръби от полиетилен тип РЕ100
с диаметър 200 мм;
6.Едновременно работещи 3 броя нови дъждовални
инсталации тип „Поливна макара“ с капацитет
62,50 л/сек.

4. Място на използване на водите,
населено място и ЕКАТТЕ

Язовир „Мандра“, в землището на село Димчево,
община Бургас, област Бургас
ЕКАТТЕ 21141

5. Проектни параметри на
използването:

1.Увеличаване на годишния лимит на ползваната
вода от 31200 м3/год на 149200 м3/год, изчислен
съгласно определените норми за водопотребление,
необходим за напояване на 62,4 дка зеленчуци с
годишен лимит от 31200 м3/год, на основание
издадено Разрешително № 01420003/28.09.2010 г. от
Министъра на околната среда и водите и 1200 дка
царевица и други култури, с годишен лимит от
118000 м3/год, в землището на с. Димчево, общ.
Бургас, област Бургас, които ще се напояват след
осъществяването на инвестиционно предложение:
„Реконструкция на съществуваща помпена станция
и възстановяване на напорен водопровод за
напояване на 1200 дка земеделски площи в
землището на село Димчево, община Бургас“.
2.Увеличаване на разрешеното водно количество от
33,3 л/сек на 95,8 л/сек в съответствие с капацитета
на новата дъждовална инсталация тип „Поливна
макара“ и съществуващата разрешена напоителна
система.

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“

