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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: инициативата на 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ” ООД, гр. Търговище за 

водовземане на подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - 

Каптиран извор „Узун ада“, Каптиран извор „Бахче алтъ“ и Дренаж „Сакара“ 

1. Цел на заявеното 

използване  на водите: 
Обществено питейно-битово водоснабдяване 

2. Използвано водно тяло  

и водоносен хоризонт     

BG2G000К1НВ038 

Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт 

Предбалкан - Конево 

3. Фактическите 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. 

Подземно водно тяло с код BG2G000К1НВ038 и 

наименование „Пукнатинни води във валанж-

хотрив-апт Предбалкан - Конево“ е оценено в добро 

количествено и химично състояние. В програмата от 

мерки на ПУРБ 2016-2021г. са предвидени 

конкретни мерки за запазване на добро състояние на 

водите: „Изграждане на СОЗ около съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване, съгласно 

действащото законодателство“; „Забрани и 

ограничения за изпълнение на дейности в зоните за 

защита на питейните води и в определените СОЗ и 

буферните зони около водовземното съоръжение“, 

„Заустването и третирането на отпадъчните води да 

се извършва в съответствие с изискванията на 

Закона за водите и действащите подзаконови 

актове“ и „За намаляване на водовземането, чрез 

намаляване загубите на вода в общественото 

водоснабдяване, да се предприемат действия по 

изграждане на нови водопроводи и елементи от 

водоснабдителната и реконструкция на 

водопреносната система за обществено питейно-

битово водоснабдяване“. 

Съгласно ПУРН 2016-2021г. имотите, в които са 

изградени водовземните съоръжения и обекта на 

водоснабдяване: с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. 

Търговище не е попадат в определен район със 

значителен потенциален риск от наводнения в 

ЧРБУ. 

В ПоМ на ПУРН има заложена конкретна мярка 

имаща отношение към водовземането:  

Прекратяване на водовземане или налагане на 

забрана за ползване за питейно-битови цели от 

водовземни съоръжения за подземни води при 

констатирано замърсяване на добиваната вода 
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вследствие на наводнения. 

4. Водовземни съоръжения  

 

 

ЕКАТТЕ 

Каптиран извор „Узун ада“, разположен в ПИ № 

58972.65.100 по КККР на с. Пъдарино, общ. Омуртаг, 

обл. Търговище, Каптиран извор „Бахче алтъ“, 

разположен в ПИ № 58972.39.146 по КККР на с. 

Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище и Дренаж 

„Сакара“, разположен в ПИ № 58972.100.1 по КККР 

на с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище. 

ЕКАТТЕ 58972 

5. Място на използване на 

водите, населено място  

ЕКАТТЕ 

За обществено питейно – битово водоснабдяване на 

с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище.  

ЕКАТТЕ 58972 
 

6. Проектни параметри на 

използването: 

- количество на водите 

 

- понижение на водното ниво 

 

 

- годишен обем на черпене 

 

 

 

- минимално водно 

количество, при което е 

възможно изпълнение на 

дейностите във 

водоснабдявания обект 

 

Средноденонощен дебит: 0,46 л/с, в т. ч. за: 

Каптиран извор „Узун ада“ - 0,18 л/с; 

Каптиран извор „Бахче алтъ“ - 0,13 л/с; 

Дренаж „Сакара“ - 0,15 л/с; 

Максимално допустимо експлоатационно 

понижение: конструктивно определено 

 

14 500 м2/год., в т. ч . за: 

Каптиран извор „Узун ада“ - 5676 м2/год. 

Каптиран извор „Бахче алтъ“ - 4100 м2/год. 

Дренаж „Сакара“ - 4724 м2/год. 

 

14 500 м2/год., в т. ч . за: 

Каптиран извор „Узун ада“ - 5676 м2/год. 

Каптиран извор „Бахче алтъ“ - 4100 м2/год. 

Дренаж „Сакара“ - 4724 м2/год. 

 

 

7. 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. 

 

8. 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“ 
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