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

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал 1, във връзка с чл. 62а, ал.1 от
Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“
ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за
изменение на Разрешително № 2151 0074/02.09.2010г. за водовземане чрез
съществуващи водовземни съоръжения – Каптиран извор „I подем“, Каптиран
извор „II подем“ и Каптиран извор „III подем“.
1. Цел на заявеното
„Обществено питейно - битово водоснабдяване“
използване на водите:
2. Използвано водно тяло
BG2G00000Pg028
и водоносен хоризонт
Палеогенски водоносен хоризонт
3. Водовземни съоръжения

Каптиран извор „I подем“, находящ се в имот с
идентификато пи № 63224.170.2 по КККР на с. Руен,
общ. Руен, обл. Бургас;
Каптиран извор „II подем“, находящ се в имот с
идентификато пи № 63224.170.2 по КККР на с. Руен,
общ. Руен, обл. Бургас;
Каптиран извор „III подем“ находящ се в имот с
идентификато пи № 67767.24.55 по КККР на с.
Снягово, общ. Руен, обл. Бургас;

ЕКАТТЕ

63224 и 67767

4. Място на използване на
водите, населено място

За обществено питейно-битово водоснябдяване на
селата Добра поляна, Топчийско, Средна махала и
Снягово, общ. Руен, обл. Бургас.

5. Проектни параметри на
използването:
- количество на водите
-годишен обем на черпене:
-понижение на водното ниво
- минимално водно
количество, при което е
възможно изпълнение на
дейностите във
водоснабдявания обект
6. Условия, при които би
могло да се предостави
правото за използване на
водите:

Заявеното именение на Разрешително № 2151
0074/02.09.2010г. не касае промяна в разрешените
параметри на водовземане.

-

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

7. Място и срок за
представяне на писмени
възражения и предложения
от заинтересованите 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“

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

