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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 М.К – земеделски 

производител (ЗП), за водовземане чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец 

ТК-1 „ЗП Мария Кателиева-Осеново“, предвиден за изграждане в поземлен имот с 

идентификатор 54145.41.1 по КККР на с. Осеново, м. „Воденицата“, общ. Аксаково, обл. 

Варна, собственост на М.К.   

1. Цел на заявеното използване  

на водите: 

„самостоятелно водоснабдяване за напояване на 

земеделски култури“ 

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. 

    

BG2G000000N018 - Карстово-порови води в неоген - 

миоцен - сармат Изгрев-Варна -Ботево-Батово  

ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично 

състояние по показателя нитрати. В програмата от 

мерки към ПУРБ 2016-2021г., са предвидени конкретни 

мерки за запазване на доброто количествено и 

подобряване на химичното състояние. В 

разрешителното ще бъдат поставени условия:  

1. Да опазва подземните води от замърсяване като не се 

допуска прякото и непряко отвеждане на замърсители 

в подземните води.  

2. Опазване на водите от замърсяване с препарати за 

растителна защита. 

3. Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в 

зоните за защита на питейните води и в определените 

санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони 

около водовземното съоръжение. 

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-

2021г.: Тръбен кладенец ТК-1 „ЗП Мария Кателиева-

Осеново“ се предвижда да бъде изграден в поземлен 

имот с идентификатор 54145.41.1 по КККР на с. 

Осеново, м. „Воденицата“, общ. Аксаково, обл. Варна, 

собственост на М.К.  Необходимото водно количество 

е за напояване на 3 600 кв. м. земеделски култури в 

поземлен имот с идентификатор 54145.41.1, с площ 5 

300 кв. м., който не попада в определен район със 

значителен потенциален риск от наводнения в обхвата 

на БДЧР и съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на 

Министъра на ОСВ, относно актуализираните РЗПРН, 

но са предвидени основни мерки за намаляване на 

риска от наводнения на 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 №2-1/2016г. на МОСВ, публикувана 

на интернет страницата на БДЧР. 
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3. Водовземни съоръжения  

 

 

 

ЕКАТТЕ 

тръбен кладенец:  

ТК-1 „ЗП Мария Кателиева-Осеново“, предвиден за 

изграждане в поземлен имот с идентификатор 

54145.41.1 по КККР на с. Осеново, м. „Воденицата“, 

общ. Аксаково, обл. Варна, собственост на М. К.  

 

54145 

4. Място на използване на 

водите, населено място 

Заявеното водно количество е необходимо за напояване 

на земеделски култури с предвидена за изграждане 

система за капково напояване в оранжерии на площ от 

3 600 кв. м. в поземлен имот с идентификатор 

54145.41.1 по КККР на с. Осеново, м. „Воденицата“, 

общ. Аксаково, обл. Варна, собственост на М.К. 

 

5. 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: 0,113 л/сек, 

максимален дебит – Qмакс = 2,0 л/сек. 

 

Максимално експлоатационно понижение: 

Sмакс.експ. пониж. = 35 м  

ДВН = 65 м  

 

 

3 564 м3/г. 

2 851 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“ 

 

 

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

 

Изготвил: ст. експерт отдел „ПУ“ Г. Лефтерова................................ 

19.11.21г. 
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