
Дължима Внесена

Стари 
задълже-

ния (обща 
сума)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 БДЧР 1в 09.01.2015г.
с.Цонево;Община 
Дългопол; Област 

Варна

язовир "Георги 
Трайков" 1

2 БДЧР 2в 09.01.2015г.
с.Цонево;Община 
Дългопол; Област 

Варна

язовир 
"Елешница" 1

3 БДЧР 3в 09.01.2015г.
с. Цонево, общ. 
Дългопол, обл. 

Варна
яз. Цонево НС - клон Варна Няма констатирани нарушениея не не не не 4

4 БДЧР 4в 09.01.2015г.
с. Цонево, общ. 
Дългопол, обл. 

Варна
яз. Цонево ВЕЦ - Цонево Няма констатирани нарушениея не не "Вестела 2002" 

ООД 6

БДЧР АУАН 12.01.2015г. с. Близнаци, общ. 
Аврен, обл. Варна

ТК -1 “В и К – 
Камчия-

Близнаци”, ТК -3 
“В и К – Камчия-

Близнаци и дренаж  
“Студените 

чешми”. 

ВГ "Камчия-
Близнаци"

не е представен пълен хим. анализ 
на водата за 2013 г.

АУАН 
№1450/ 

12.01.15г.

21510157/ 
19.08.10

"В и К-Варна" 
ООД

БДЧР предписани
е с писмо

с. Българево, общ. 
Каварна, обл. 

Добрич

В срок до 16.02.2015 г. да заявите 
писмено пред БДЧР- Варна 

готовността си за приемане на 
изградената съгласно проекта 
санитарно-охранителна зона 

около водовземното съоръжение 
ТК–2  “Лагуна 2007 - 

Българево”.

не не 2151 0324/ 
05.06.2013

"Лагуна 
2007"ЕООД

5 БДЧР
общ 

протокол с 
РИОСВ

13.01.2015
с. Ваклино, общ. 

Шабла, обл. 
Добрич

№05-09-137(3)/ 
09.01.2015 г.

"ПДНГ" АД-
инвестиционно 
предложение

няма изграден сондаж ХГ-2 "ПДНГ-
Ваклино" не не

уведомление 
от РИОСВ - 

Варна №05-09-
137(3)/ 

09.01.2015 г.

"ПДНГ"АД

6 БДЧР 5в 13.01.2015г.
с. Венчан, общ. 
Провадия, обл. 

Варна
ШК 2и3 ПС "Златина" Пломбиране на консервация не не "В и К" ООД 3

7 БДЧР 6в 13.01.2015г. гр. Девня, общ. 
Девня, обл. Варна

ШК "Буров- 
Девня"

Бетонов възел 
"Буров" Няма констатирани нарушениея не не 2159 0098/ 

24.02.2012г. "Буров" ЕООД 6

8 БДЧР 7в 13.01.2015г.
гр. Игнатиево, 
общ. Аксаково, 

обл. Варна

ТК "Вин груп 
Игнатиево" База "Комфорт" Няма констатирани нарушениея не не 2159 0130/ 

14.09.2012г.
"Вин груп" 

ООД 6

Код 
на вид  
контр
олна 
дейно

ст*

Проверен обект

Размер 
на 

наложен
ата 

санкция 
(в лв.)

Данни по разрешителни 

Констатации и 
предписания 

АУАН/ 
Наказателно 
постановлен
ие       (No. и 

дата) 

 
Разрешително

(No. и дата)

Титуляр 
на разрешител-

ното

Такса за водовземане/ползване 
(в лв.)

Информация за извършена контролна дейност на БДЧР за месец  Януари 2015г. в изпълнение на чл.188, ал.3 от ЗВ и З-д РД-1092/21.12.2010г. на Министъра на ОСВ

No. по 
ред БДУВ

No. на 
Констативе
н протокол

Дата на 
съставяне 

на 
протокола

/дд.мм.гггг./

Място на 
проверката

(Населено място,
Община, 
Област)

Воден обект/
Находище на 

минерална вода



9 БДЧР

общ 
протокол с 
РИОСВ-

Варна

13.01.2015 г.
с. Ваклино, общ. 

Шабла, обл. 
Добрич

ХГ-2 "ПДНГ-
Варна"

ПИ № 10032.13.2, 
по кадастралната 
карта на с. 
Ваклино, общ. 
Шабла, обл. 
Добрич

Инвестиционно предложение на 
ПДНГ-Варна за проучване на нефт 

и газ. Няма изградено ВС ХГ-2 
"ПДНГ-Ваклино"

не не

писмо вх. №05-
09-137(3)/ 
09.01.2015 г.
от РИОСВ-
Варна

"ПДНГ"АД 0 0 0 10

10 БДЧР
протокол от 

приемане         
№ 1

14.01.2015г.
с. Гурково, общ. 

Балчик, обл. 
Добрич

сондаж Р-1 
“Гурково“ 

имот на 
"Русгеоком" ЕАД прието е ВС за минерални води не не

Разрешение за 
търсене и 
проучване на 
подземните 
богатства, 
респективно 
Договор за 
търсене на 
нефт и газ в 
блок “Добрич”, 
сключен 
между МОСВ 
и “Русгеоком 
БГ” ЕАД

"Русгеоком" 
ЕАД 0 0 0 6

11 БДЧР 8в 14.01.2015г.
с.Тополи ;Община 

Варна; Област 
Варна

ТК
Асфалтова база 
към "Пътища и 
мостове" ЕООД

Пломбиране на консервация По РКС-133-С/ 
05.08.2011г. 3

12 БДЧР 9в 14.1.2015
гр.Варна, 

общ.Варна, 
обл.Варна

ТК завод за паркет
изготвяне на едностранен протокол 

за дължими такси във връзка със 
съставяне на АУПДВ

не не 2153 0091/ 
18.04.2011

"Алфа Ууд 
България"АД 1681,47 0 1159,95

13 БДЧР 10в 14.1.2015
гр.Варна, 

общ.Варна, 
обл.Варна

дере приток на 
р.Камчия ПСОВ

изготвяне на едностранен протокол 
за дължими такси във връзка със 

съставяне на АУПДВ
не не 2314 0019/ 

17.12.2010
"Алфа Ууд 

България"АД 945,16 300 645,16

14 БДЧР ДПК 16.01.2015г.
с.Езерово, 

общ.Белослав, 
обл.Варна

р. Тел дере
дъждовна 

канализация на 
завод за отпадъци 

обекта е изпълнен съгласно 
изискванията на Закона за водите не не не "Екоинвест 

Асетс"АД не не не

15 БДЧР 11в 16.01.2015г.

гр. Долни Чифлик, 
общ. Долни 

Чифлик, обл. 
Варна

ТК от 1 до 4 ВГ група Долни 
Чифлик

Водоизточниците не можаха да 
бъдат консервирани, поради 

кражба на консервиращите шапки
не не прекратено "В и К" ООД 3

16 БДЧР 12в 16.01.2015г.
с.Венелин, общ. 
Долни Чифлик, 

обл. Варна
ТК С-4х ВС Венелин Няма констатирани нарушениея не не 2151 0017/ 

16.10.2009г. "В и К" ООД 6

17 БДЧР 13в 16.01.2015г. гр. Варна, общ. 
Варна, обл. Варна

Канал Море- 
Езеро ПСОВ ПЧМВ Няма констатирани нарушениея не не 2322 0007/ 

29.11.2013г. "ПЧМВ" 6

18 БДЧР 14в 19.01.2015г. гр. Варна, общ. 
Варна, обл. Варна

ТК "Астрея трейд- 
Варна" Офис сграда Няма констатирани нарушениея не не 2159 0181/ 

08.09.2014г.

"ЕСИ 
Инвестиция" 

ООД
6

19 БДЧР 15в 22.1.2015
с. Юнец, 

общ.Д.чифлик, 
обл.Варна

яз. Юнец яз. Юнец

язовира е в не изправно техническо 
състояние, не е завирен; дадени 
предписания за почистване на 

речното русло на 500м. След яз. 
стена; 

2) представяне на авариен план

не не 1

20 БДЧР 16в 26.01.2015 г гр. Варна, общ. 
Варна, обл. Варна

ШК 
"Елдоминвест" завод за ел.уреди Няма констатирани нарушениея не не 1120/ 

09.08.2002 г.
"Елдоминвест"

ООД 3031.98 3031.98 0 6



21 БДЧР 17в 26.01.2015 г
с. Игнатиево, общ. 

Аксаково, обл. 
Варна

дере от водосбора 
на Варненско 

езеро, поречие на 
р. Провадйска

завод за 
микропродукти 
/преработка на 

варовик/

Няма констатирани нарушениея не не 23710017/ 
16.11.2007 г. "Каолин"АД 1,88 0 1,88 6

22 БДЧР 18в 26.01.2015 г
с. Игнатиево, общ. 

Аксаково, обл. 
Варна

дере от водосбора 
на Варненско 

езеро

завод за 
микропродукти 
/преработка на 

варовик/

монтирано е един брой 
разходомери за промишлени цели не не 0962/ 

14.12.2007 г. "Каолин"АД 157,59 0 157,59 6

23 БДЧР 19в 26.01.2015 г гр. Аксаково, общ. 
Варна, обл. Варна ТК "Фамтекс - Т" завод за фолио Няма констатирани нарушениея не не 21590157/ 

02.10.2013 г.
"Пластхим - Т" 

АД 161,12 161,12 0 6

24 БДЧР 20в 27.1.2015
гр.Варна, 

общ.Варна, 
обл.Варна

ШК "Руслана - 
ТТ" автомивка

няма представен химичен анализ на 
водата за 2014г.; дадено 

предписание за представяне
не не 2159 0035/ 

03.11.2008
"Транстриумф 
холдинг"АД 6,72 6,72 0 6

25 БДЧР
протокол от 

приемане         
№ 3

23.01.2015г.
с. Пчелник, общ. 
Д.чифлик, обл. 

Варна

ТК-1 "Георги 
Танев" оранжерия прието е ВС за студени води и 

пломбиране не не

РКС - 4879/ 
15.01.2007г. - 
за собствени 
потребности

ЗП Георги 
Танев 0 0 0 6

26 БДЧР 21в 27.1.2015
гр.Варна, 

общ.Варна, 
обл.Варна

С-1х "Градски 
транспорт" автомивка не е уведомена БДЧР за повредата 

на водомера предстой не
2159 

0012/14.11.200
7

"Градски 
транспорт"ЕАД 968 968 0 6

27 БДЧР 22в 27.1.2015
гр.Варна, 

общ.Варна, 
обл.Варна

ТК "Чайка" картонажна 
фабрика Пломбиране на консервация не не не "Чайка"АД 3

28 БДЧР 23в 28.1.2015
с.Медовец, 

общ.Дългопол, 
обл.Варна

р.Лопушанска плочест водосток няма действия по ремонт на 
водостока не не 1/24.04.2013 Община 

Дългопол 6

29 БДЧР 24в 28.1.2015
гр.Дългопол, 

общ.Дългопол, 
обл.Варна

отводнително дере 
в гр.Дългопол дере няма предприети действия по 

изграждане на обекта не не 2277 0045/ 
21.12.2010

Община 
Дългопол 6

30 БДЧР 25в 28.1.2015
с.Медовец, 

общ.Дългопол, 
обл.Варна

дере вливащо се в 
р.Лопушанска ПСОВ Медовец обекта не е получил финансиране не не 712/25.10.2002 Община 

Дългопол 0 0 0 6

31 БДЧР 26в 28.1.2015
с.Цонево, 

общ.Дългопол, 
обл.Варна

р.Луда Камчия ПСОВ Цонево обекта не е получил финансиране не не 617/28.08.2002 Община 
Дългопол 0 0 0 6

32 БДЧР КП на 
РИОСВ 29.1.2015

с.Здравец, 
общ.Аврен, 
обл.Варна

няма ПИ № 000659 в 
с.Здравец

няма констатирани нарушениея по 
Закона за водите не не не "Подем 

ЖМ"ООД 10

33 БДЧР КП на 
РИОСВ 30.1.2015

гр.Варна, 
общ.Варна, 
обл.Варна

дере
дерета вливащи се 
в Черно море на 
плаж Кабакум

взети са проби от водите в деретата 
за фекално замърсяване, чакат се 

резултатите
не не не Община Варна 10

предписание 
с писмо 06.1.2015

с.Войводино, 
общ.Вълчи дол, 

обл.Варна

дренаж "Саръ 
баир" и 

"Снежанка"
ПС

в срок до 31.01.2015г. да се 
монтира водомер за отчет на 

ползваните водни количества от 
дренажите 

2151 0337/ 
13.12.2013 "В и К"ООД

предписание 
с писмо 12.1.2015

гр.Варна, 
общ.Варна, 
обл.Варна

ТК "Чайка" картонажна 
фабрика

в срок до 20.01.2015 да извърши 
предвидената в проекта 

консервация

без 
разрешително "Чайка"АД

предписание 
с писмо 12.1.2015

гр.Варна, 
общ.Варна, 
обл.Варна

ШК
в срок 30.01.2015 да се изготви и 

представи проект за консервация 
на ШК

без 
разрешително

"ЗСК 
Девня"АД

предписание 
с писмо 13.1.2015

гр.Шабла, 
общ.Шабла, 
обл.Добрич

земеделска земя в срок до 30.05.2015 да се 
сертифицира водомера

2153 0143/ 
17.12.2009 Росен Русев



34 БДЧР
протокол от 

приемане         
№ 4

30.01.2015 г.
с. Гурково, общ. 

Балчик, обл. 
Добрич

ТК "Кооперация 
Гурково-Гурково"

земеделска 
кооперация прието е ВС за студени води не не 2152026/ 

04.11.2014 г.
Кооперация 

Гурково 0 0 0 6

35 БДЧР    1 Б 06.1.2015 Община Поморие, 
Област Бургас Яз. "Ахелой"

"Напоителни 
системи" ЕАД, 

клон Черно море

Разходът е в рамките на утвърдения 
месечен лимит. не не

0211/
30.12.04 г.  
Реш. 235/ 

03.08.2010 г. за 
прод. на срока.

"НС" ЕАД, 
гр. София, клон 

Черно море
0,00 0 128 4

36 БДЧР    2 Б 06.1.2015 Община Поморие, 
Област Бургас яз."Порой"

"Напоителни 
системи" ЕАД, 

клон Черно море

Разходът е в рамките на утвърдения 
месечен лимит. не не

0213/ 
29.12.2004 г. и 

Реш. 236/ 
03.08.2010 г. за 

изменение и 
продължение 

на срока

"НС" ЕАД, 
гр. София, клон 

Черно море
0,00 0 502 4

37 БДЧР    3 Б 07.1.2015 Община Поморие, 
Област Бургас яз."Порой"

МВЕЦ "Порой" 
на

"НС" ЕАД, гр. 
София, клон 
Черно море

Разходът е в рамките на утвърдения 
месечен лимит. не не

0214/
20.03.01 и Реш.  
327/ 01.12.2010 

г. за изм. и 
прод. на срока.

"НС" ЕАД, 
гр. София, клон 

Черно море
0,00 0 1069,01 4

38 БДЧР 7Б 08.1.2014 Община Бургас
Област Бургас Яз. "Мандра" "В и К" ЕАД, 

гр. Бургас
Разходът е в рамките на утвърдения 

месечен лимит. не не 01430010/
01.12.08 г.

"В и К" ЕАД, 
гр. Бургас 0 0 6

39 БДЧР 8Б 08.1.2014 Община Бургас
Област Бургас Яз. "Мандра"

ПС на "Лукойл 
Нефтохим 

Бургас" АД, 
гр. Бургас

Разходът е в рамките на утвърдения 
месечен лимит. не не 0767/

14.12.07 г.

"Лукойл 
Нефтохим 
Бургас" АД, гр. 
Бургас

0 0 6

40 БДЧР 9Б 08.1.2014 Община Бургас
Област Бургас Яз. "Мандра"

Цех за 
производство на 

риба

Разходът е в рамките на утвърдения 
месечен лимит. не не 01430027/

24.01.12 г.

"Сий фууд" 
ООД, гр. 
Бургас

0 0 6

41 БДЧР 10Б 07.1.2015
гр. Бургас

Община Бургас
Област Бургас

-
Интерактивен 

атракцион 
"Подземен град"

Не се констатира наличие на ВС и 
нарушение по ЗВ. не не не не не не не 10

42 БДЧР 11Б 09.1.2015
гр. Несебър

Община Несебър
Област Бургас

Черно море Мидена ферма Не е започнало изграждането на 
обекта. не не

003677/
13.07.05
964/
29.08.2012
1005/
05.11.12 г. 
реш. за изм.

"Булгериан 
пропъртис" 

ООД, 
гр. Бургас

не не не 6

43 БДЧР   12 Б 06.1.2015
с. Мъглен Община 

Айтос, Област 
Бургас

яз."Мостино" яз."Мостино"

От община Айтос нямат данни за 
язовира. Същият е държавна 

собственост. Изготвено е писмо до 
ОД "Земеделие " за предоставяне 

на информация.

не не не не не не не 3



44 БДЧР   13 Б 06.1.2015
с. Мъглен Община 

Айтос, Област 
Бургас

яз."Мангър дере" яз."Мангър дере"

Язовирът е частна собственост на 
Желчо Иванов Желев и се ползва с 
договор за наем от "Имидж" ООД, 
гр. Айтос 4) 1. Да се премахнат 
преградите от преливника  2 

броя и да се осигури нормална 
проводимост, срок 25.02.2015 г.,  

2. Да се почисти речното русло до 
500 м. след язовирната стена, 

срок 25.02.2015 г., 3. Да се 
почисти сухият откос на 
язовирната стена , срок 

25.02.2015 г., 4. Да се изготви 
актуален авариен план за обекта, 
срок 25.02.2015 г. Предаварийно 

състояние

АУАН № 
1448/ 

09.01.2015г.
не не не не не не 3

45 БДЧР   14 Б 06.1.2015
с. Мъглен Община 

Айтос, Област 
Бургас

яз."Батаклъка" яз."Батаклъка"

От община Айтос нямат данни за 
язовира. Същият е държавна 

собственост. Изготвено е писмо до 
ОД "Земеделие " за предоставяне 

на информация.

не не не не не не не 3

46 БДЧР   15 Б 06.1.2015 Община Айтос, 
Област Бургас яз."Ляската" яз."Ляската"

Язовирът е о собственост на 
Община Айтос. Представени при 

проверката са АОС №2350 от 
15.04.2010 г. и скица на 

имота.Няма наемател, тече 3 та 
процедура за концесия 6) 1. Да се 

приведе в изправност 
преливника, срок : 20.03.2015 г., 
2. Да се почисти  речното русло 
500 м. след язовирната стена., 

срок : 25.02.2015 г.  3. Да се 
почисти сухият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г.  4. Да се почисти 
мокрият откос на язовирната 

стена, срок : 25.02.2015 г., 5. Да се 
изготви актуален авариен план 
за обекта, срок : 25.02.2015 г., 6. 

Да се приведе в изправност 
основният изпускател,  срок : 

20.03.2015 г.  
                                                        

АУАН № 
1449/ 

09.01.2015г. 
не не не не не не 3

47 БДЧР   16 Б 07.1.2015 Община Айтос, 
Област Бургас яз."Чатал дере" яз."Чатал дере"

Язовирът е собственост на Община 
Айтос. Представени при 

проверката са АОС №2338 от 
05.04.1999г. и скица на имота. 

Няма наемател / ползвател. 1) 1. 
Община Айтос да проведе 

обследване и да вземе решение 
относно целесъобразността на 
извеждането от експлоатация 

или привеждането му в 
нормално техническо състояние, 

срок : 31.03.2015г. 

не не не не не не не 3



48 БДЧР   17 Б 07.1.2015 Община Айтос, 
Област Бургас яз."Меслим 1" яз."Меслим 1"

Язовирът е о собственост на 
Община Айтос. Представени при 

проверката са АОС № 547от 
03.11.1999г. и скица на имота. Има 

концесионер : "Сортови семена 
Бургас" ООД 5)  1. Да се 
отремонтира ОИ, срок : 

20.03.2015 г. 2. Да се почисти  
речното русло 500 м. след 
язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г., 3. Да се почисти 
сухият откос на язовирната 

стена, срок : 25.02.2015 г., 4. Да се 
почисти мокрият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г., Да се изготви 
актуален авариен план за обекта,  

срок : 25.02.2015 г.  
                                                                                             

не не не не не не не 3

49 БДЧР   18 Б 07.1.2015 Община Айтос, 
Област Бургас яз."Меслим 2" яз."Меслим 2"

Язовирът е о собственост на 
Община Айтос. Представени при 

проверката са АОС № 548от 
03.11.1999г. и скица на имота. Има 

концесионер : "Сортови семена 
Бургас" ООД 5)  1. Да се 
отремонтира ОИ, срок : 

20.03.2015 г. 2. Да се почисти  
речното русло 500 м. след 
язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г., 3. Да се почисти 
сухият откос на язовирната 

стена, срок : 25.02.2015 г., 4. Да се 
почисти мокрият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г., 5. Да се изготви 
актуален авариен план за обекта,  

срок : 25.02.2015 г.  
                                                                                             

не не не не не не не 3

50 БДЧР   19 Б 08.1.2015 Община Айтос, 
Област Бургас

яз."Таушан 
кайряк"

яз."Таушан 
кайряк"

Язовирът е о собственост на 
Община Айтос. Представени при 

проверката са АОС №254 от 
05.04.1999г. и скица на имота. 

Концесионер : "Оги старт" ЕООД.

не не не не не не не 3



51 БДЧР   20 Б 08.1.2015 Община Айтос, 
Област Бургас яз."Червеняка" яз."Червеняка"

Язовирът е о собственост на 
Община Айтос. Представени при 

проверката са АОС № 1719 от 
11.08.2008 г. и скица на имота. 

Концесионер / ползвател няма. 6)  
1. Да се осигури нормална 

проводимост на преливника, 
срок : 25.02.2015 г. 2. Да се 

почисти  речното русло 500 м. 
след язовирната стена, срок : 
25.02.2015 г., 3. Да се почисти 
сухият откос на язовирната 

стена, срок : 25.02.2015 г., 4. Да се 
почисти мокрият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г., 5.  Да се изготви 
актуален авариен план за обекта,  

срок : 25.02.2015 г.  6.  Да 
сепровери изправността на ОИ,  

срок : 25.02.2015 г.  
                                            
                                                                                             

не не не не не не не 3

52 БДЧР   21 Б 09.1.2015 Община Поморие, 
Област Бургас яз."Кавак дере 1" яз."Кавак дере 1"

От община Поморие нямат данни 
за язовира. Същият е държавна 

собственост. Изготвено е писмо до 
ОД "Земеделие " за предоставяне 

на информация.

не не не не не не не 3

53 БДЧР   22 Б 12.1.2015 Община Бургас, 
Област Бургас

яз."Ипалъка" / 
"Иланлъка"/

яз."Ипалъка" / 
"Иланлъка"/

Язовирът е частна собственост : 
Пламен Райчев Райчев , представен 
Нот. акт за собственост и скица на 

имота. Концесионер / ползвател 
няма. 6)  1. Да се осигури 

нормална проводимост на 
преливника, срок : 25.02.2015 г. 
2. Да се почисти  речното русло 
до 500 м. след язовирната стена, 

срок : 25.02.2015 г., 3. Да се 
почисти сухият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г., 4. Да се почисти 
мокрият откос на язовирната 

стена, срок : 25.02.2015 г., 5.  Да 

не не не не не не не 3

54 БДЧР   23 Б 12.1.2015 Община Бургас, 
Област Бургас

яз."Джамбаз дер 
3" / "Сухо дер 3"/ 

Капчето

яз."Джамбаз дер 
3" / "Сухо дер 3"/ 

Капчето

Комисията констатира, че язовир с 
такова име на посоченото място 

няма, не съществува воден обект. 
Наличен е изравнител с 
координати, заснети при 

проверката, който видимо не се 
експлоатира и при проверката е 

празен.

не не не не не не не 3



55 БДЧР   24 Б 12.1.2015 Община Бургас, 
Област Бургас

яз."Сухо дер 1"/ 
"Джамбаз дер 1" /  

яз."Сухо дер 1"/ 
"Джамбаз дер 1" /  

Язовирът е частна собственост на 
ЗК "Бъдеще", кв. Меден Рудник, гр. 
Бургас. Представен на комисията е 
протокол за приемане и предаванее 

на имущество на правоимащи. 
Представлява каскада от 4 

микроязовира, които са 
разположени над язовир "Сухото 

дере 2" 4)  1.Да сепровери 
изправността на ОИ,  срок : 

01.05.2015 г.   2. Да се почистят 
сухите откоси на язовирните 
стени на 4 те микроязовира , 
срок : 25.02.2015 г., 3. Да се 

почистят мокрите откоси на 
язовирните стени на 4 те 

микроязовира, срок : 25.02.2015 
г., 4.  Да се изготви актуален 

авариен план за обекта,  срок : 
25.02.2015 г.   

не не не не не не не 3

56 БДЧР   25 Б 12.1.2015 Община Бургас, 
Област Бургас

яз."Сухо дер 2"/ 
"Джамбаз дер 2" /  

яз."Сухо дер 2"/ 
"Джамбаз дер 2" /  

Язовирът е частна собственост на 
ЗК "Бъдеще", кв. Меден Рудник, гр. 
Бургас. Представен на комисията е 
протокол за приемане и предаванее 

на имущество на правоимащи. 5)  
1. Да се почисти сухият откос на 

язовирната стена, срок : 
25.02.2015 г., 2. Да се почисти 
мокрият откос на язовирната 

стена, срок : 25.02.2015 г., 3.  Да 
се изготви актуален авариен 

план за обекта,  срок : 25.02.2015 
г.  4. Да се провери изправността 
на ОИ., срок: 25.02.2015 г. 5. Да 

се почисти  речното русло до 500 
м. след язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г.,                 

не не не не не не не 3



57 БДЧР   26 Б 12.1.2015 Община Бургас, 
Област Бургас яз."Узунгер 2" яз."Узунгер 2" 

Язовирът е частна собственост : 
Цвета Янева Владимирова и 

Желязко Колев Желев . 
Представени са нотариален акт и 

актуална скица на имота. При 
проверката няма представител на 

собствениците. 3)  1. Да не се 
експлоатира язовирът и да не се 

завирява до въвеждане в 
изправно техническо състояние, 
след изпълнение на ремонтно - 

възстановителни работи по 
работен проект или да се изведе 

от експлоатация., срок : 
01.10.2015 г., 2. Да се изготви 

актуален авариен план на 
обекта, срок : 25.02.2015 г., 3. Да 
се почисти речното русло до 500 
м.след язовирната стена., срок : 

25.02.2015 г.

не не не не не не не 3



58 БДЧР   27 Б 13.1.2015 Община Камено, 
Област Бургас

язовир "Каблянска 
" / "Сарп дере"/

язовир 
"Каблянска " / 
"Сарп дере"/

Язовирът е собственост на Община 
Камено. Представени при 
проверката са АОС №5от 

15.05.1997 г. и скица на имота. 
Няма наемател / ползвател. 7) 1. Да 
се почисти теренът около ОИ и 
да се провери изправността му, 

срок : 25.02.2015 г.2. Да се 
подобри проводимостта на 

долния участък на отводящия 
канал на преливника, срок : 
25.02.2015 г. 3. Да се почисти 
речното русло до 500 м. след 

язовирната стена, срок : 
25.02.2015 г. 4. Да се почисти 
сухият откос на язовирната 

стена, срок : 25.02.2015 г., 5. Да се 
почисти мокрият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г.,  6Да се изготви 
актуален авариен план за обекта,  

срок : 25.02.2015 г. 7. Да се 
възстанови геометрията на 

короната и откосите по изготвен 
проект за възстановяване., срок : 

25.09.2015 г. 

не не не не не не 3

59 БДЧР   28 Б 13.1.2015 Община Камено, 
Област Бургас

Язовир 
"Чанаджика 4"  

Язовир 
"Чанаджика 4"  

Язовирът е наличен, под язовир 
"Чанаджика 4". От община Камено 

не предоставят информация за 
собствеността му, по КВС се води 

дере. 8)  1. Да се осигури 
нормална проводимост на 

преливникасрок : 25.03.2015 г. 2. 
Да се почисти  речното русло до 

500 м. след язовирната стена, 
срок : 25.03.2015 г., 3. Да се 

почисти сухият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.03.2015 г., 4. Да се почисти 
мокрият откос на язовирната 

стена, срок : 25.03.2015 г., 5.  Да 
се изготви актуален авариен 

план за обекта,  срок : 20.02.2015 
г.  6.  Да се отремонтира ОИ,  

срок : 25.03.2015 г. 7. Да се 
възстанови проектната кота на 

короната, срок 25.10.2015 г. 8. Да 
се отстранят повредите по 

водния откос на язовирната 
стена, срок 25.10.2015 г. 

не не не не не не не 3



60 БДЧР   29 Б 13.1.2015 Община Камено, 
Област Бургас

Язовир 
"Чанаджика 3"  

Язовир 
"Чанаджика 3"  

Няма достъп до обекта. Язовирът е 
собственост на община Камено, 

представени на комисията са АОС 
№ 269 от 02.11.2006 г. и скица на 

имота 7)  1. Да се премахне 
мрежата от преливника за 

осигуряване нормална 
проводимост,срок : 25.03.2015 г. 
2. Да се почисти  речното русло 
до 500 м. след язовирната стена, 

срок : 25.03.2015 г., 3. Да се 
почисти сухият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.03.2015 г., 4. Да се почисти 
мокрият откос на язовирната 

стена, срок : 25.03.2015 г., 5.  Да 
се изготви актуален авариен 

план за обекта,  срок : 20.02.2015 
г.  6.  Да се провери изправността 
на ОИ  срок : 25.02.2015 г.  7. Да 
се възстанови облицовката на 
преливника., срок25.10.2015 г.

не не не не не не не 3

61 БДЧР   30 Б 13.1.2015 Община Камено, 
Област Бургас

Язовир 
"Чанаджика 2"  

Язовир 
"Чанаджика 2"  

Язовирът е наличен, над язовир 
"Чанаджика 3". От община Камено 

не предоставят информация за 
собствеността му, по КВС се води 

дере. 6)  1. Да се осигури 
нормална проводимост на 

преливника, като се почисти от 
растителност и се прошири и 

продълбочисрок : 25.04.2015 г. 2. 
Да се почисти  речното русло до 

500 м. след язовирната стена, 
срок : 25.03.2015 г., 3. Да се 

почисти сухият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.03.2015 г., 4. Да се почисти 
мокрият откос на язовирната 

стена, срок : 25.03.2015 г., 5.  Да 
се изготви актуален авариен 

план за обекта,  срок : 20.02.2015 
г.  6.  Да се отремонтира ОИ,  

срок : 25.05.2015 г.  

не не не не не не не 3



62 БДЧР   31 Б 14.1.2015
Община 

Приморско, 
Област Бургас

Язовир "Язлата"  Язовир "Язлата"  

Язовирът е частна собственост на 
СН "Язлата", с. Ново Паничарево, 
община Приморско. Представени 
са Заповед на Кмета на общината 
за деактуване на имот и скица на 

имота.  3)  1. Да не се експлоатира 
язовирът и да не се завирява до 

въвеждане в изправно 
техническо състояние, след 
изпълнение на ремонтно - 

възстановителни работи по 
работен проект или да се изведе 

от експлоатация със проект , 
срок : постоянен 2. Да се почисти 

речното русло до 500 м.след 
язовирната стена., срок : 

01.03.2015 г. 3. Да се изготви 
актуален авариен план на 
обекта, срок : 25.02.2015 г. 

не не не не не не не 3

63 БДЧР   32 Б 14.1.2015 Община Созопол, 
Област Бургас Язовир "Юрта 2"  Язовир "Юрта 

2"  

От община Созопол нямат данни за 
язовира. Същият е държавна 

собственост. Изготвено е писмо до 
ОД "Земеделие " за предоставяне 

на информация. 5)  1. Да се 
възстанови геометрията на 

короната , срок : 01.10.2015 г. 2. 
Да се ремонтира приемния 

участък на преливника, срок : 
01.10.2015 г.3. Да се почисти 
речното русло до 500 м.след 

язовирната стена., срок : 
01.03.2015 г. 4. Да се изготви 
актуален авариен план на 

обекта, срок : 25.02.2015 г. 5. Да 
се поддържа до 50 % от полезния 
обем в язовира до въвеждане на 

съоръжението в изправно 
техническо състояние, срок : 

постоянен.

не не не не не не не 3

64 БДЧР   33 Б 14.1.2015
с. Извор, Община 

Бургас, Област 
Бургас

Язовир "Хур дере"  Язовир "Хур 
дере"  

Язовирът е собственост на община 
Бургас. Представени при 

проверката са  АОС № 6388 от 
17.11.2011 г. и скица на имота. 
Язовирът е отдаден под наем на 

"Георти Христов 2010" ЕООД. 3)  
1. Да не се експлоатира язовирът 
и да не се завирява до въвеждане 

в изправно техническо 
състояние, след изпълнение на 
ремонтно - възстановителни 

работи по работен проект или да 
се изведе от експлоатация със 

проект , срок : 01.10.2015 г. 2. Да 
се изготви актуален авариен 

план на обекта, срок : 25.02.2015 
г.3. Да се почисти речното русло 
до 500 м.след язовирната стена., 

срок : 01.03.2015 г.

не не не не не не не 3



65

БДЧР 
попада 

в 
обхвата 

на 
БДИБР

  34 Б 16.1.2015 Община  Карнобат 
, Област Бургас

Язовир "Карнобат 
2"  / "Рибарника"/ 

Язовир "Карнобат 
2"  / "Рибарника"/ 

Посоченият воден обект е 
рибарник и съоръжението не 

подлежи на обследване от 
комисията 

не не не не не не не 3

66

БДЧР 
попада 

в 
обхвата 

на 
БДИБР

  35 Б 16.1.2015 Община  Карнобат 
, Област Бургас

Язовир "Юрук 
дере 1"  

Язовир "Юрук 
дере 1"  

Представени на комисията са Акт 
№ 176 от 15.06.1998 г. и скица на 

имота. 6) 1. Да се поддържа обем в 
язовира не по-голям от полезния 
обем, до привеждане на язовира в 
изправно техническо състояние, 

срок : постоянен  2. Да се 
отремонтира въздушният откос 

на язовирната стена, срок : 
01.10.2015 г., 3. Да се почисти 
сухият откос на язовирната 

стена,  срок : 25.02.2015 г. 4. Да се 
почисти  речното русло 500 м. 
след язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г. 5. Да се възстанови 
короната на язовирната стена, 

срок : 25.02.2015 г. 6. Да се 
изготви актуален авариен план 

за обекта, съгласно чл138а от ЗВ, 
срок : 15.02.2015 г.  

                                                                                                                  

не не не не не не не 3

67

БДЧР 
попада 

в 
обхвата 

на 
БДИБР

  36 Б 16.1.2015 Община  Карнобат 
, Област Бургас Язовир "Чучура"  Язовир "Чучура"  

Язовирът е собственост на община 
Карнобат и попада в обхвата на 

БДИБР. Представени на комисията 
са АОС № 24 от 04.03.1998 г.и 

скица на имота.7)  1. Да се 
прошири и продълбочи входа на 
преливника с цел увелечаване на 

проводимостта му,срок : 
25.02.2015 г. 2. Да се почисти  
речното русло до 500 м. след 

язовирната стена, срок : 
25.03.2015 г., 3. Да се почисти 
сухият откос на язовирната 

стена, срок : 25.03.2015 г., 4. Да се 
почисти мокрият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.03.2015 г., 5. Да се намали 
водният обем в язовира до 50 % 

и да се поддържа ниско ниво., 
срок  постоянен, 6. Да се изготви 
актуален авариен план за обекта,  

срок : 15.02.2015 г.  7.  Да се 
отремонтира ОИ  срок 

:15.07.2015 г.   

не не не не не не не 3



68

БДЧР 
попада 

в 
обхвата 

на 
БДИБР

  37 Б 15.1.2015 Община  Карнобат 
, Област Бургас Язовир "Огнен 1"  Язовир "Огнен 1"  

Язовирът е собственост на община 
Карнобат и попада в обхвата на 

БДИБР. Представени на комисията 
са АОС № 3506 от 27.12.2005 г.и 

скица на имота.7) 1. Да се почисти 
преливника,   срок : 25.02.2015 г, 
2. Да се почисти речното русло до 

500 м. след язовирната стена, 
срок : 25.02.2015 г. 3. Да се 
почисти сухият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г., 4. Да се почисти 
мокрият откос на язовирната 

стена, срок : 25.02.2015 г.,  5. Да 
не се завирява язовирът,до 

привеждане в изправно 
техническо състояние, срок 
постоянен 6.Да се изпусне 

язовирът, съгласно чл.63 от 
Наредба №13, срок : 25.03.2015 г. 

7. Да се изготви актуален 
авариен план за обекта,  срок 

:15.02.2015 г.  

не не не не не не не 3

69

БДЧР 
попада 

в 
обхвата 

на 
БДИБР

  38 Б 15.1.2015
Община  

Сунгурларе , 
Област Бургас

Язовир "Огнен 2"  Язовир "Огнен 2"  

Язовирът е собственост на община 
Сунгурларе и попада в обхвата на 

БДИБР. Представени на комисията 
са АОС № 24 от 04.03.1998 г.и 

скица на имота..7) 1. Да се 
отремонтира преливника, 
съгласно одобрен работен 

проект, срок : 01.10.2015 г, 2. Да 
се почисти речното русло до 500 
м. след язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г. 3. Да се почисти 
сухият откос на язовирната 

стена, срок : 25.02.2015 г., 4. Да се 
почисти мокрият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г.,  5. Да се изпусне 
язовирът, съгласно чл.63 от 

Наредба № 13 за експлоатацията 
на язовирните стени, срок 

25.03.2015 г. 6.Да се изготви 
актуален авариен план за обекта,  

срок :15.02.2015 г. 7. Да 
серемонтира короната за 

преустановяване въздействието 
на повърхностните води по сухия 
откос на язовирната стена, срок : 

01.10.2015 г. 

не не не не не не не 3



70

БДЧР 
попада 

в 
обхвата 

на 
БДИБР

  39 Б 15.1.2015 Община  Карнобат 
, Област Бургас

Язовир "Лозенска 
река"  

Язовир "Лозенска 
река"  

Язовирът е собственост на община 
Карнобат и попада в обхвата на 

БДИБР. Представени на комисията 
са АОС № 3507 от 27.12.2005 г.и 

скица на имота.7) 1. Да се почисти  
отводящия канал на 

преливника, за осигуряване на 
проводимост, срок : 25.02.2015 г, 

2. Да се почисти речното русло до 
500 м. след язовирната стена, 

срок : 25.03.2015 г. 3. Да се 
почисти сухият откос на 
язовирната стена, срок : 

25.02.2015 г., 4. Да се почисти 
мокрият откос на язовирната 

стена, срок : 25.02.2015 г.,  5. Да 
се възстанови частта от 

короната откъдето в момента 
прелива, срок 01.10.2015 г. 6.Да 

се изготви актуален авариен 
план за обекта,  срок :15.02.2015 

г. 7. Да сеосигури достъп и 
провери изправността на ОИ, 

срок : 25.02.2015 г. 

не не не не не не не 3

71 БДЧР  40 Б 19.1.2015
Община  

Сунгурларе , 
Област Бургас

Язовир "Памукли 
дере "  

Язовир "Памукли 
дере "  

1.Собственост на язовира на 
Община Сунгурларе, представя се 
АОС №62 от 04.12.1998 г. 3)  1. Да  

не се завирява язовирът до 
въвеждане в изправно 

техническо състояние, след 
изпълнение на ремонтно - 

възстановителни работи по 
работен проект или да се изведе 
от експлоатация с проект  , срок 

: 01.10.2015 г. 2..Да се изготви 
актуален авариен план на 

обекта, срок :25.02.2015 г. 3. Да се 
почисти речното русло до 500 

м.след язовирната стена., срок : 
25.02.2015 г. 

не не не не не не не 3

72 БДЧР  41 Б 19.1.2015 Община  Руен , 
Област Бургас

Язовир "До селото 
3 "  

Язовир "До 
селото 3 "  

От община Руен нямат данни за 
язовира. Същият е държавна 

собственост. Изготвено е писмо до 
ОД "Земеделие " за предоставяне 

на информация.

не не не не не не не 3



73 БДЧР  42 Б 19.1.2015 Община  Руен , 
Област Бургас

Язовир "Хаджи 
дере1 "  

Язовир "Хаджи 
дере1 "  

Язовирът е общинска собственост. 
Представени на комисията са АОС 
№122 от 07.12.1999 г. и скица на 

имота.  6)  1. Да се провери 
изправността на ОИ , срок : 

01.10.2015 г. 2. Да се ремонтира 
преливника, короната и 

откосите  , срок : 01.10.2015 г, 3. 
Да се почисти речното русло до 
500 м.след язовирната стена., 

срок : 25.03.2015 г. 4.Да се 
почисти сухият откос, срок 

25.03.2015 г. 5. Да се почисти 
мокрият откос, срок 25.03.2015 г. 
6.Да се изготви актуален авариен 
план на обекта, срок :15.02.2015 

г.  

не не не не не не не 3

74 БДЧР  43 Б 20.1.2015 Община  Средец , 
Област Бургас

Язовир "Бистрец 2 
"  

Язовир "Бистрец 
2 "  

Язовирът е общинска собственост. 
Представена на комисията е скица 

на имота , но няма АОС.  3)  1.  
Община Средец да проведе 

обследване и да вземе решение 
относон целесъобразността на 

извеждането от експлоатация на 
язовира или привеждането му в 
изправно техническо състояние , 

срок : 30.06.2015 г. 2. Да се 
почисти речното русло до 500 

м.след язовирната стена., срок : 
25.03.2015 г. 6.Да се изготви 
актуален авариен план на 
обекта, срок :15.02.2015 г.  

не не не не не не не 3



75 БДЧР  44 Б 20.1.2015 Община  Средец , 
Област Бургас

Язовир "Селската 
река "  

Язовир "Селската 
река "  

Язовирът е общинска собственост. 
Представени на комисията са АОС 

№37 от 15.07.2009 г. и скица на 
имота.  8 )  1. Да се провери 

изправността на ОИ , срок : 
30.05.2015 г. 2. Да се осигури 
нормална проводимост на 

преливника , срок : 25.03.2015 г, 
3. Да се почисти речното русло до 

500 м.след язовирната стена., 
срок : 25.03.2015 г. 4.Да се 

почисти сухият откос, срок 
25.03.2015 г. 5. Да се почисти 

мокрият откос, срок 25.03.2015 г. 
6.Да се изготви актуален авариен 
план на обекта, срок :15.02.2015 
г.  7. Да не се завирява язовирът 
до привеждането му в изправно 

техническо състояние, срок 
:15.02.2015 г., 8. Община средец 

да проведе обследване и да вземе 
решение, относно 

целесъобразността на 
извеждането от експлоатация 

или привеждането му в изправно 
техн. състояние, срок : 31.10.2015 

г.

не не не не не не не 3

76 БДЧР  45 Б 20.1.2015 Община  Средец , 
Област Бургас

Язовир "Средна 
река "  

Язовир "Средна 
река "  

Комисията констатира, че язовир с 
такова име на посоченото място 
няма и не съществува. В община 

Средец, по документи този язовир 
се води скъсан от 1988 г., няма 

АОС, представя се скица на имота.

не не не не не не не 3

77 БДЧР  46 Б 21.1.2015 Община  Средец , 
Област Бургас

Язовир "Гюр 
чешма "  

Язовир "Гюр 
чешма "  

Язовирът е общинска собственост. 
Представени на комисията са АОС 
№644 от 07.05.2001 г. и скица на 
имота. 4 )1. Община Средец да 
проведе обследване и да вземе 

решение, относно 
целесъобразността на 

извеждането от експлоатация 
или привеждането му в изправно 
техн. състояние, срок : 31.10.2015 
г.  2.Да не се завирява язовирът 
до привеждането му в изправно 

техническо състояние, срок 
:постоянен . 3. Да се почисти 
речното русло до 500 м.след 

язовирната стена., срок : 
25.03.2015 г. 4.Да се изготви 
актуален авариен план на 
обекта, срок :15.02.2015 г.  

не не не не не не не 3



78 БДЧР  47 Б 21.1.2015 Община  Средец , 
Област Бургас

Язовир "Сливово " 
/ "Орта борун"/  

Язовир "Сливово 
" / "Орта борун"/  

Язовирът е общинска собственост. 
Представени на комисията са АОС 

№ 82 от 10.10.2012 г. и скица на 
имота. 6 )1.  Да се почисти 

речното русло до 500 м.след 
язовирната стена., срок : 

25.03.2015 г., 2. Да се заравни 
короната на язовирната стена, 

срок : 25.03.2015 г., 3.Да се 
почисти сухият откос, срок 

25.03.2015 г. 4. Да се почисти 
мокрият откос, срок 25.03.2015 г. 
5.Да се провери изправността на 

ОИ срок :25.03.2015 г.  6.Да се 
изготви актуален авариен план 

на обекта, срок :15.02.2015 г.   

не не не не не не не 3

79 БДЧР  48 Б 21.1.2015 Община  Средец , 
Област Бургас

Язовир "Стожера 
2" / "Факия"/  

Язовир "Стожера 
2" / "Факия"/  

 Представена на комисията е скица 
на имота , но няма АОС.  6 )1.  Да 
се почисти речното русло до 500 
м.след язовирната стена., срок : 

25.03.2015 г., 2. Да се заравни 
короната на язовирната стена, 

срок : 25.03.2015 г., 3.Да се 
почисти сухият откос, срок 

25.03.2015 г. 4. Да се почисти 
мокрият откос, срок 25.03.2015 г. 
5.Да се провери изправността на 

ОИ срок :25.03.2015 г.  6.Да се 
изготви актуален авариен план 

на обекта, срок :15.02.2015 г.   

не не не не не не не 3

80 БДЧР  49 Б 15.1.2015 земл. с. Калово, 
общ. М. Търнов КИ "Бакаджик" "ВиК" ЕООД гр. 

Бургас

Разрешителното е с валиден срок. 
Извършва се  регламентирано 

водовземане. Условията се спазват. 
Постъпило е заявление за 

удължаване на разрешителното.

не не № 200 248/ 
11.04.2005г.

"ВиК" ЕООД 
гр. Бургас платено платено не 6

81 БДЧР  50 Б 15.1.2015 земл. с. Калово, 
общ. М. Търнов

СОЗ на КИ 
"Бакаджик"

"ВиК" ЕООД гр. 
Бургас

Няма Заповед за учредяване на 
СОЗ не не № 200 248/ 

11.04.2005г.
"ВиК" ЕООД 

гр. Бургас платено платено не 6

82 БДЧР  51 Б 15.1.2015 земл. с. Звездец, 
общ. М. Търнов КИ "Св. Пантелей" "ВиК" ЕООД гр. 

Бургас

Разрешителното е с валиден срок. 
Извършва се  регламентирано 

водовземане. Условията се спазват. 
Постъпило е заявление за 

удължаване на разрешителното.

не не № 200 249/ 
11.04.2005г.

"ВиК" ЕООД 
гр. Бургас платено платено не 6

83 БДЧР  52 Б 15.1.2015 земл. с. Звездец, 
общ. М. Търнов

СОЗ на КИ "Св. 
Пантелей"

"ВиК" ЕООД гр. 
Бургас

Има Заповед за учредяване на СОЗ - 
N: 31 от 26.06.2015 г. Има Акт за 

собственост на Пояс I на СОЗ. 
НямаЗаповед за приемане на Пояс I 

на СОЗ.

не не № 200 249/ 
11.04.2005г.

"ВиК" ЕООД 
гр. Бургас платено платено не 6



84 БДЧР 53Б 16.1.2015
с. Косовец,

общ. Поморие,
обл. Бургас

яз. "Косовец" яз. "Косовец"

Язовирът е в предаварийно 
състояние. Има издадени 
предписания на БДЧР - срокът е 
удължен.

не не не не не не не 3

85 БДЧР 54Б 17.1.2015
с. Винарско,

община Камено,
обл. Бургас

яз. "Овощна 
градина"

яз. "Овощна 
градина"

Язовирът е в предаварийно 
състояние. Има издадени 
предписания на БДЧР - срокът е 
удължен.

не не не не не не не 3

86 БДЧР 55Б 19.1.2015
с. Ясна поляна,

общ. Приморско,
обл. Бургас

яз. "Ясна поляна" яз. "Ясна поляна"
Междуведомствена комисия по 
Заповед на Кмета на Община 
Приморско.

не не не не не не не

87 БДЧР 56Б 19.1.2015

с. Ново 
Паничарево,

общ. Приморско,
обл. Бургас

яз. Ново 
Паничарево"

яз. Ново 
Паничарево"

Междуведомствена комисия по 
Заповед на Кмета на Община 
Приморско.

не не не не не не не

88 БДЧР 57Б 19.1.2015
с. Ясна поляна,

общ. Приморско,
обл. Бургас

яз. "Калчевото 
язовирче"

яз. "Калчевото 
язовирче"

Междуведомствена комисия по 
Заповед на Кмета на Община 
Приморско.

не не не не не не не

89 БДЧР 58Б 19.1.2015
с. Веселие,

общ. Приморско,
обл. Бургас

яз. "Чифлика" яз. "Чифлика"
Междуведомствена комисия по 
Заповед на Кмета на Община 
Приморско.

не не не не не не не

90 БДЧР 59Б 19.1.2015

с. Ново 
Паничарево,

общ. Приморско,
обл. Бургас

яз. "Язлата" яз. "Язлата"
Междуведомствена комисия по 
Заповед на Кмета на Община 
Приморско.

не не не не не не не

91 БДЧР  60 Б 21.1.2015 земл. с. Правдино, 
общ. Стралджа КИ "Гирено дере" "ВиК" ЕООД гр. 

Ямбол

Разрешителното е с изтекъл срок. 
Извършва се  нерегламентирано 

водовземане. Останалото е наред. 
Монтирано и пломбирано при 

проверката ново РУ.

АУАН № 
1454/ 

03.02.2015 г.

№ 2151 0063/ 
14.05.2008г.

"ВиК" ЕООД 
гр. Ямбол платено платено не 6

92 БДЧР  61 Б 21.1.2015 земл. с. Правдино, 
общ. Стралджа

СОЗ на КИ 
"Гирено дере

ВиК ЕООД гр. 
Ямбол

СОЗ е учредена със Заповед N: 42 
от 24.09.2007 г. на БДЧР. Няма Акт 

за собственост на пояс I. Има 
заповед за приемане на Пояс I на 

СОЗ.

не няма № 2151 0063/ 
14.05.2008г.

"ВиК" ЕООД 
гр. Ямбол платено платено не 7

93 БДЧР  62 Б 21.1.2015 земл. с. Богорово, 
общ. Стралджа

КИ "Богорово" 1 и 
2

"ВиК" ЕООД гр. 
Ямбол

Разрешителното е с изтекъл срок. 
Извършва се  нерегламентирано 

водовземане. Останалото е наред. 

АУАН № 
1455/ 

03.02.2015 г.

№ 2115 0021/ 
13.12.2007г.

"ВиК" ЕООД 
гр. Ямбол платено платено не 6

94 БДЧР  63 Б 21.1.2015 земл. с. Богорово, 
общ. Стралджа

СОЗ на КИ 
"Богорово"

ВиК ЕООД гр. 
Ямбол

СОЗ е учредена със Заповед N: 6 от 
15.02.2008 г. на БДЧР. Няма Акт за 
собственост на пояс I. Има заповед 

за приемане на Пояс I на СОЗ.

не няма № 2115 0021/ 
13.12.2007г.

"ВиК" ЕООД 
гр. Ямбол платено платено не 7



95 БДЧР 64Б 23.1.2015 Община  Несебър , 
Област Бургас ТК "Нойа"

Апартхотел със 
сградни 

отклонения

С решение на Комисията е прието 
новоизградено водовземно 

съоръжение
не не № 2159 0154/ 

28.08.2013г. "НОЙА" ООД не не не 6,3

96 БДЧР № 2 23.1.2015 Община  Несебър , 
Област Бургас ТК "Нойа"

Апартхотел със 
сградни 

отклонения

Извърши се пломбиране на РУ на 
новоизградено водовземно 

съоръжение.
не не № 2159 0154/ 

28.08.2013г. "НОЙА" ООД не не не 6

97 БДЧР 65 Б 23.1.2015 Община Бургас 3 броя ТК и 1 бр. 
ШК елкабел

Извърши се пломбиране на ТК 2 . 
Заведен е дневник.Разрешитлното е 
ново, влязло в сила от 10.01.2015 г., 

не дължи декларация за 2014 г.

не не № 2153 0133/ 
05.12.2014 г. "Елкабел" АД не не не 6,3

98 БДЧР 66 Б 27.1.2015 Община Карнобат Язовир "Барган - 
Лъджата"

Язовир "Барган - 
Лъджата"

Извърши се проверка на язовира, 
съгласно процедура, вх. №  РР 35 

73 от 09.08.2015 г. 1 )1.  Да се 
почисти речното русло до 500 

м.след язовирната стена., срок : 
01.04.2015 

не не

№ 2246 0044/ 
25.02.2010 г., 
продължено с 
Решение № 

949 от 
10.07.2012 г.

"Фишинг груп" 
ЕООД не не не 6

99 БДЧР 67Б 27.1.2015
гр. Бургас

Община Бургас
Област Бургас

заустване в ІІ 
предезеро

Модулна 
инсталация за 

ликвидиране на 
нефтен шлам

Изпълняват се условията в 
разрешителното. Добро състояние 
на заустващ колектор. 1. Да се 
представи договора за 
почистване на изгребната яма. 2. 
Да се изпрати копие от дневника 
за заустени количества, 
изчислени по методика. 3. Да се 
изпрати СМ за 2014 г.

не не

23240006/
06.07.2012
1088/
09.04.2013 г. 
реш. за 
изменение

"Карина 91" 
ЕООД,
гр. Варна

272,08 0 0 1,6

100 БДЧР 68Б 27.1.2015
гр. Бургас

Община Бургас
Област Бургас

Яз. "Мандра"

Модулна 
инсталация за 

ликвидиране на 
нефтен шлам

Разрешителното е с изтекъл срок. 
Не се извършва нерегламентирано 
водовземане.

не не 01430012/
10.08.2009

"Карина 91" 
ЕООД,
гр. Варна

не не не 6

101 БДЧР 69Б 27.1.2015
гр. Бургас

Община Бургас
Област Бургас

ез. "Вая"
Временен 

технологичен 
тръбопровод

Изпълняват се условията в 
разрешителното. не не 200344/

24.10.2005
"Вая-96" ООД,
гр. Бургас не не не 6

102 БДЧР 70Б 27.1.2015
гр. Бургас

Община Бургас
Област Бургас

ез. "Вая" Кариера за пясък Изпълняват се условията в 
разрешителното. не не

23220004/
10.07.2009
936/
17.05.2012

"Вая-96" ООД,
гр. Бургас 1165,99 0 0 6

103 БДЧР 71Б 27.1.2015
гр. Свети Влас,

община Несебър,
област Бургас

ТК М-1 Паркинг Изпълняват се условията в 
разрешителното. не не 21590146/

25.04.2013

ЕТ "Джоди-
Георги 
Михайлов"

0 0 0 6

104 БДЧР  72 Б 28.1.2015 с. Константиново, 
общ. Камено ШК 1

„Екотермал-
Константиново
”

"Екотермал" ООД 
гр. Бургас

Разрешителното е с валиден срок и 
непроменен титуляр. Извършва се 

регламентирано водовземане. 
Останалото е наред, с изключение 
на неизпратен в БДЧР протокол от 

анализ на водите за 2014. - да се 
представи в срок до 13.02.2015

не няма № 2159 0084/ 
24.01.2012г.

"Екотермал" 
ООД гр. Бургас платено платено не 6



105 БДЧР  73 Б 28.1.2015 с. Рудник, общ. 
Бургас

ТК СК - "АБВ
и син" 

ЕТ "АБВ и син - 
Валентин 

Коначев"  гр. 
Бургас

Разрешителното е с валиден срок и 
непроменен титуляр. Извършва се 

регламентирано водовземане. 
Спазват се условията на 

разрешителното. 

не няма № 2159 0041/ 
30.01.2009г.

ЕТ "АБВ и син - 
Валентин 

Коначев"  гр. 
Бургас

57,12 лв 57,12 лв не 6

106 БДЧР  74 Б 28.1.2015 гр. Бургас
ТК 1 - "Денито-
Бургас" - цех за
салати 

"Денито" ООД  
гр. Бургас

Разрешителното е с валиден срок и 
непроменен титуляр. Извършва се 

регламентирано водовземане. 
Спазват се условията на 

разрешителното. 

не няма № 200 443/ 
18.07.2006г.

Денито ООД 
гр. Бургас 61,92 лв 61,92 лв не 6

107 БДЧР 79Б 02.2.2015
с. Рудник

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Дермен дере" яз. "Дермен дере" Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

108 БДЧР 80Б 02.2.2015
с. Рудник

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Ортагерен" яз. "Ортагерен" Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

109 БДЧР 81Б 02.2.2015
с. Рудник

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Мешил дере" яз. "Мешил дере" Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

110 БДЧР 82Б 02.2.2015
с. Рудник

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Марин дере" яз. "Марин дере" Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

111 БДЧР 83Б 02.2.2015
гр. Бургас

Община Бургас
Област Бургас

яз. "До погребите" яз. "До 
погребите"

Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

112 БДЧР 84Б 02.2.2015
гр. Бургас

Община Бургас
Област Бургас

яз. "Герена" яз. "Герена" Преглед на актуално техническо 
състояние на язовира. не не не не не не не 3

113 БДЧР 85Б 02.2.2015
с. Изворище,
общ. Бургас

обл. Бургаска
яз. "Папаз къшла" яз. "Папаз къшла" Преглед на актуално техническо 

състояние на язовира. не не не не не не не 3

114 БДЧР общ 
протокол 28.1.2015

гр. Бургас
Община Бургас
Област Бургас

ез. "Вая"
Открит канал, 

свързващ езеро 
Вая и Черно море

Междуведомствена комисия по 
Заповед на Областен управител на 
област Бургас.

не не не не не не не 1

115 БДЧР чек лист 24.1.2015
гр. Бургас
Община Бургас
обл. Бургас

-

Топлофикация на
територията на
 "Лукойл 
Нефтохим 
Бургас"

Изпълняват се условията в 
разрешителното. не не КР № 415–Н0/ 

2011 г. 

“Лукойл 
Енергия и Газ 
България“ АД, 
гр. Бургас

не не не 6

БДЧР АУАН 20.3.2014
с.Съдиево

община Айтос
област Айтос

сондаж градински център Не изпълнено предписание
АУАН № 

1451/ 
20.01.2015 г.

не без 
разрешително

ЕТ "ДАНИЕЛ - 
Даниел Орлов" не не не 6

БДЧР АУАН 04.9.2014 гр.Несебър ТК

автопарк на 
Минибусекспрес - 
Несебър, с.Равда, 

Общ. Несебър

неизпълнение на предписание
АУАН № 

1452/ 
21.01.2015 г.

2159 
0027/20.01.200
9

Кооперация 
"Минибусекспр

ес Несебър"
не не не 6



116 БДЧР 1ш 05.1.2015
община 

Върбица,област 
Шумен

яз.Тича НСЕАД - клон  
Шумен

Спазен е месечния график.Язовира 
прелива и се изпуска.

0166/08/12/200
4

Напоителни 
системиЕАД, 

София
0,00 0,00 0,00 6

117 БДЧР 2ш 05.1.2015
община 

Върбица,област 
Шумен

яз.Тича "ВиК-
Шумен"ООД Спазен е месечния график. 003644/03/06/2

005
"ВиК-

Шумен"ООД 0,00 0,00 0,00 6

118 БДЧР 3ш 05.1.2015
община 

Върбица,област 
Шумен

яз.Тича "ВиК"ООД,гр. 
Търговище Спазен е месечния график. 003643/03/06/2

005
"ВиК"ООД,гр. 

Търговище 0,00 0,00 0,00 6

119 БДЧР 4ш 05.1.2015
община 

Върбица,област 
Шумен

яз.Тича МВЕЦ"Моста";"К
асиопея 7"ЕООД

Спазен е месечния график. Работи 
голямата турбина-преработва 

изпусканите водни количества за 
контролен обем и допълнително се 

източват 15 м3 в реката

0144013/23/04/
2010 и 

решение за 
изменение 

319/21/10/2011

"Касиопея - 
7"ЕООД 0,00 0,00 0,00 6

120 БДЧР 5ш 05.1.2015

с. 
Съединение,общи

на 
Търговище,област 

Търговище

яз. Съединение

НСЕАД - клон 
Долен 

Дунав,районТърго
вище

Спазен е месечния график; източва 
се за достигане на КО

0230/22.11.200
4 и решение за 

изменение 
196/07.07.2010

Напоителни 
системиЕАД, 

София
0,00 0,00 0,00 6

121 БДЧР 6ш 16.1.2015

с.Горно 
Козарево,община 
Омуртаг,област 

Търговище

яз. "Горно 
Козарево"

язовир в 
предаварийно 

състояние

уширен е преливника; почистена е 
реката; прекратен е достъпа до яз. 

стена
З-д на МОСВ Община 

Омуртаг 0,00 0,00 0,00 3

122 БДЧР 7ш 20.1.2015

гр. Шумен, 
община 

Шумен,област 
Шумен

ШК бетонов възел изпълнени са условията на 
разрешителното

1388/10.01.200
3 и реш. 

1472/03.11.201
4

"Шуменска 
крепост" АД 0,00 0,00 0,00 6

123 БДЧР 8ш 20.1.2015

гр. Шумен, 
община 

Шумен,област 
Шумен

ШК бетонов възел Пломбирано е РУ

1388/10.01.200
3 и реш. 

1472/03.11.201
4

"Шуменска 
крепост" АД 0,00 0,00 0,00 6

124 БДЧР 9ш 20.1.2015

гр. Шумен, 
община 

Шумен,област 
Шумен

ШК автобаза изпълнени са условията на 
разрешителното

21530083/13.10
.2010

"Строителна 
механизация" 

АД
0,00 0,00 0,00 6

125 БДЧР 10ш 22.1.2015
с. Мадара, община 

Шумен,област 
Шумен

ШК стопански двор изпълнени са условията на 
разрешителното

21520121/24.08
.2009

ППЗК"Мадарск
и конник" 0,00 0,00 0,00 6

126 БДЧР 11ш 22.1.2015
с. Мадара, община 

Шумен,област 
Шумен

ШК стопански двор Пломбирано е РУ 21520121/24.08
.2009

ППЗК"Мадарск
и конник" 0,00 0,00 0,00 6

127 БДЧР 12ш 27.1.2015

с. Царев брод, 
община 

Шумен,област 
Шумен

ШК стопански двор извършена е инвентаризация

21520190/04.07
.2011 и реш. 

1493/02.12.201
4

"Екс. база"-ДП 
към ИЗ-Шумен 0,00 0,00 0,00 6


