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 ,,ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД,
за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води
чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец TK ,,Овчарови Агро –
Шабла", изграден в поземлен имот с идентификатор ПИ83017.213.5 по КККР на гр.
Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич.
1. Цел на заявеното използване „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на
на водите:
земеделски култури“ (капково напояване на пипер)
2. Използвано водно тяло
Подземно водно тяло с код BG2G000000N044 - Карстовои водоносен хоризонт
порови води в неоген -сармат СИ Добруджа
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

ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично
състояние по показатели нитрати и магнезий. В ПУРБ
2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено
състояние и подобряване на химично състояние, са
предвидени конкретни мерки за постигане на добро
състояние на водите. В разрешителното ще бъдат
поставени условия:
Да
се
спазват
изискванията
на Наредба
№18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на
земеделски култури, чрез провеждане на собствен
мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с
цел създаването на възможност за анализи, оценка и
прогнози за състоянието на водите за напояване.
- Да извършва контрол върху прилагането на торове и
препарати за растителна защита.
Съгласно ПУРН 2016-2021г. поземлен имот с
идентификатор ПИ83017.213.5 по КККР на гр. Шабла, в
който е разположено водовземното съоръжение и е обект
на водоснабдяване не попада в определен район със
значителен потенциален риск от наводнения в ЧРБУ.
територията на ИП имоти ПИ39493.17.6; 39493.17.22;
39493.17.124; и ПИ 39493.17.29, обект на водоснабдяване
не попадат в определен район със значителен
потенциален риск от наводнения в ЧРБУ.
В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки.

3. Водовземни съоръжения

тръбен кладенец
TK ,,Овчарови Агро – Шабла", с дълбочина 51м, изграден
в поземлен имот с идентификатор ПИ83017.213.5 по КККР
на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, собственост на
,,ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД.
ТК-1 е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения
за стопанска дейност.
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4. Място на използване на
водите, населено място

Капково напояване на 6 дка земеделски култури (пипер)
в поземлен имот с идентификатор ПИ83017.213.5 по
КККР на гр. Шабла,
общ. Шабла, обл. Добрич,
собственост на ,,ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД .

5. Проектни параметри на
използването:
- количество на водите

Средноденонощен воден дебит –0,04л/с
Средноденонощен воден дебит –0,09л/с (Сезонно 153 дни
1май до 30 септември).
максимален дебит Q = 4,0 л/сек

-годишен обем на черпене:

Годишно водно количество –1 200м3/г., (Сезонно 153 дни
1май до 30 септември).

-понижение на водното ниво

S макс.експ. пониж. = 1,45м
СВН = 28,23м
ДВН = 29,68м

- минимално водно количество,
при което е възможно
изпълнение на дейностите във
водоснабдявания обект

1 000 м3/г.

6. Условия, при които би могло
да се предостави правото за
използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества
вода;
- ненарушаване на вече придобити права на съседните
ползватели.

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. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“
Съгласувал:
И.Д. Директор „ПР”: инж.Н.Иванова...................................
Н – к отдел „ПУ“: Г.Янев.............................................................
Изготвил: Т. Костова....................
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