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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

           На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова 

дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН 

ФОНД „ДОВЕРИЕ“ за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови 

водовземни съоръжение: тръбен кладенец ТК–1 „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 

„ДОВЕРИЕ“ – Несебър“ и тръбен кладенец ТК–2 „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 

„ДОВЕРИЕ“ – Несебър“, предвидени за изграждане в имот с идентификатор ПИ №51500.31. 

24, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, местност „Юрта“, 

общ. Несебър, обл. Бургас, 

1. Цел на заявеното използване  

на водите: 
„водоснабдяване за други цели“(поливане на зелени и 

тревни площи и измиване на площадки към жилищните 

сгради) 

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.        

BG2G00000К2034 - Пукнатинни води в К2t сn-st-

Бургаска вулканична северно и западно от Бургас. 

Подземно водно тяло е оценено в добро количествено и 

лошо химично състояние по показатели нитрати и 

желязо. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто 

количествено състояние и подобряване на химичното 

състояние, са предвидени конкретни мерки за постигане 

на добро състояние на водите. В ПУРБ 2016-2021г., с цел 

запазване на доброто количествено състояние и 

подобряване на химичното състояние, са предвидени 

конкретни мерки за постигане на добро състояние на 

водите. В разрешителното ще бъдат поставени условия:   

- „Опазване на водите от замърсяване с препарати за 

растителна защита“  

- „Заустването и третирането на отпадъчните води да се 

извършва в съответствие с изискванията на Закона за 

водите и действащите подзаконови актове“.               

- „Да се спазват съответните забрани и ограничения 

произтичащи от Закона за устройство на Черноморското 

крайбрежие (ЗУЧК) и заустването на отпадъчни води. Да 

не се възпрепятства свободния достъп до водния обект 

„Черно море“. 

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-

2021г.:  

Територията на водовземното съоръжение и обектът на 

водоснабдяване не попадат в определен район със 

значителен потенциален риск от наводнения в обхвата 

на БДЧР.  

В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки 

имащи отношение към инвестиционното предложение, 

но са предвидени мерки за намаляване на риска от 

наводнения на ниво район за басейново управление. 
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3. Водовземни съоръжения  

ЕКАТТЕ 

Тръбни кладенци: 

ТК–1 „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 

„ДОВЕРИЕ“ – Несебър“, с дълбочина 40,0м±5м  

ТК–2 „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 

„ДОВЕРИЕ“ – Несебър“, с дълбочина 40,0м±5м, 

предвидени за изграждане в имот с идентификатор ПИ 

№51500.31. 24, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Несебър, местност „Юрта“, общ. Несебър, 

обл. Бургас, със собственици:  

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ“,  

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ“ 

и ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ, с 

декларация за съгласие за изграждане на съоръженията. 

4. Място на използване на 

водите, населено място 

Курортен комплекс „Доверие – Св. Влас“, жилищни 

групи от апартаменти, разположени в поземлени имоти с 

идентификатор: ПИ № 51500.31.24, със собственици 

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ“, 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 

„ДОВЕРИЕ“ и ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 

„ДОВЕРИЕ“ и ПИ № 51500.31.25, по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, общ. 

Несебър, обл., Бургас, собственост на УНИВЕРСАЛЕН 

ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДОВЕРИЕ“. 

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      

Средноденонощен дебит:  

ТК- 1 = 0,8 л/сек  

ТК- 2 = 0,7 л/сек 

Максимален дебит:  

ТК-1 = 1,2 л/сек 

ТК-2 = 1,0 л/сек  

Максимално експлоатационно понижение:  

ТК-1 = 16,00м 

ТК-2 = 15,31м 

 

Годишно водно количество - 30 635м
3
/г., в т. ч. за:   

ТК-1 = 17 029м
3
/г.,  

ТК-2 = 13 606 м
3
/г.  

 

 

 

30 636м
3
/г., в т. ч. за:   

ТК-1 = 17 029м
3
/г.,  

ТК-2 = 13 606 м
3
/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. 
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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“  

Съгласувал: 

Дирекция „ПР”: инж Ж. Керанова ……………............ 

Н – к отдел „ПУ”: инж. Р. Несторова ……… ........................... 

Изготвил: Т.Костова , гл. експерт в отдел ,,ПУ”:........................  
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