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: инициативата на “Еко Агро“ АД за издаване на
разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение
тръбен кладенец ТК „Еко Агро-Преспа“, изграден в поземлен имот с идентификатор
58270.24.32 по КККР на с. Преспа, м. „Мешесъртъ“, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на
„Албена“ АД, с декларация за съгласие за ползване на съоръжението.
„самостоятелно водоснабдяване на напояване на
1. Цел на заявеното използване
земеделски култури“
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.

BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген -сармат
СИ Добруджа
ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично
състояние по показатели NO3 и Mg. В ПУРБ 2016-2021г., с
цел запазване на доброто количествено и химично
състояние, са предвидени конкретни мерки.
В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени
условия:
- „Забрана за торене в определени периоди от време
съгласно „Програма от мерки за ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗГ“
- „Забрана за извършване на дейности водещи до
отвеждането в подземните води на опасни вещества“;
- „Прилагане на приетите програми от мерки за
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими
зони“;
- „Прилагане на Националните стандарти за поддържане
на земята в добро земеделско и екологично състояние от
подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по
ПРСР“;
- „Контрол върху прилагането на торове и препарати за
растителна защита“;
- „Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение
дейности в зоните за защита на питейните води и в
определените санитарно-охранителни зони (СОЗ).
По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.
Територията на водовземното съоръжение поземлен имот с
идентификатор 58270.24.32 и обектът на водоснабдяване,
поземлени имоти с идентификатори 58270.25.6, 58270.24.12,
58270.24.17, 58270.24.18, 58270.24.32, 58270.24.33 и
58270.24.30 по КККР на с. Преспа, общ. Балчик, обл.
Добрич, не попадат в определен район със значителен
потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в
актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, но са предвидени
основни мерки за намаляване на риска от наводнения на
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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 №21/2016г. на МОСВ, публикувана на интернет страницата на
БДЧР.
3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ
4. Място на използване на
водите, населено място

5. Проектни параметри на
използването:
- количество на водите
- понижение на водното ниво

- годишно водно количество
- 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:

Тръбен кладенец ТК „Еко Агро-Преспа“, с дълбочина 97м,
изграден в поземлен имот с идентификатор 58270.24.32 по
КККР на с. Преспа, м. „Мешесъртъ“, общ. Балчик, обл.
Добрич, собственост на „Албена“ АД, с декларация за
съгласие за ползване на съоръжението.
58270
Водовземането е необходимо за напояване на 486,319 дка
земеделски култури (царевица, сливи и ябълки) в
поземлени имоти с идентификатори 58270.25.6, 58270.24.12,
58270.24.17, 58270.24.18, 58270.24.32, 58270.24.33 и
58270.24.30 по КККР на с. Преспа, общ. Балчик, обл.
Добрич.
Средноденонощен дебит: 4,0 л/с сезонно 180 дни от 01.05 до
31.10 (1,98 л/с годишно)
Максимален дебит: Qмакс. = 5,0 л/сек.
Sмакс. експ = 5м
СВН = 58,40м
ДВН = 63,4м

62 482 м3/год
49 985,6 м3/год

- 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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