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: инициатива на „Топгиър-84“ ЕООД, за
водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение - ТК-1 „Топгиър-Провадия“, с
дълбочина 9,5 м, изграден в поземлен имот с идентификатор 58503.175.854 по КККР на
гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, собственост на „Топгиър-84“ ЕООД.
1. Цел на заявеното използване
на водите:
2. Използвано водно тяло
и водоносен хоризонт
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.

„водовземане за други цели“
BG2G000000Q003 - Порови води в кватернер в терасата
на р. Провадийска
ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично
състояние по показатели нитрати. В програмата от
мерки към ПУРБ 2016-2021г., са предвидени конкретни
мерки за запазване на доброто количествено и
подобряване на химичното състояние и в тази връзка в
решението ще бъдaт поставени условия:
1.Да опазва подземните води от замърсяване, като не се
допуска прякото и непряко отвеждане на замърсители
в подземните води.
2.Заустването и третирането на отпадъчните води да се
извършва в съответствие с изискванията на Закона за
водите и действащите подзаконови актове.
По отношение на ПУРН за Черноморски район 20162021г.:
Водовземнo съоръжение тръбен кладенец ТК-1
„Топгиър-Провадия“, с дълбочина 9,5 м, изграден в
поземлен имот с идентификатор 58503.175.854 по КККР
на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, не попада
в определен район със значителен потенциален риск от
наводнения в обхвата на БДЧР и съгласно Заповед
№РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, относно
актуализираните РЗПРН, но са предвидени основни
мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво
район за басейново управление.

Допълнителна информация е представена в раздел
„ПУРН“, Приложение №18 „Програма от мерки за
РЗПРН и Приложение №26 „Мерки за изпълнение при
прилагане на ПУРН, съгласно Становище по
екологична оценка №2-1/2016г. на МОСВ, публикувана
на интернет страницата на БДЧР.
3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ

тръбен кладенец:
ТК-1 „Топгиър-Провадия“, с дълбочина 9,5 м,
изграден в поземлен имот с идентификатор
58503.175.854 по КККР на гр. Провадия, общ.
Провадия, обл. Варна, собственост на „Топгиър-84“
ЕООД
58503
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4. Място на използване на
водите, населено място

5. Проектни параметри на
използването:
- количество на водитепонижение на водното ниво

Годишен обем на черпене:
- 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:
7. Място и срок за представяне
на писмени възражения и
предложения от
заинтересованите лица:

Заявеното водно количество е необходимо за други
цели (измиване на работни площадки, оросяване срещу
опрашване, за санитарни възли и противопожарни
нужди) в поземлен имот с идентификатор 58503.175.854
по КККР на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна,
собственост на „Топгиър-84“ ЕООД.
Средноденонощен дебит: 0,02 л/сек,
максимален дебит – Qмакс = 1.30 л/сек.
Максимално експлоатационно понижение:
Sмакс.експ. пониж. = 0,27 м
ДВН = 2,40 м
560 м3/г.
280 м3/г.

-отчитане и плащане такса за използваните количества
вода;
- ненарушаване на вече придобити права на съседните
ползватели.
Басейнова дирекция „Черноморски район“,
гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.
Срок – 14 дни от датата на обявяването.
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