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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 „АВТОМАГИСТРАЛИ – 

ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. Шумен за изменение и продължаване на Разрешително 

№21530085/05.11.2010г., за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно 

съоръжение шахтов кладенец ШК „Автомагистрали - Черно море - Търговище”, 

разположен в 73626.504.40 по КККР на гр. Търговище 

1. Цел на заявеното използване  

на водите: 
„промишлено водоснабдяване“ 

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.     

Подземно водно тяло с код BG2G000000Q004 - Порови 

води в кватернера на река Врана  

 

ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично 

състояние по показател нитрати. В ПУРБ 2016-2021г., с 

цел запазване на доброто количествено състояние и 

подобряване на химично състояние, са предвидени 

конкретни мерки за постигане на добро състояние на 

водите и в тази връзка в разрешителното ще бъдaт  

поставени условия:  

1.  Да опазва подземните води от замърсяване като не се 

допуска прякото и непряко отвеждане на замърсители в 

подземните води.  

2. Заустването и третирането на отпадъчните води да се 

извършва в съответствие с изискванията на Закона за 

водите и действащите подзаконови актове.  

3. Да се спазват изискванията на чл.134 от Закона за 

водите, съгласно който в крайбрежните заливаеми 

ивици, се забранява изхвърлянето, складиране, 

депониране и третиране на отпадъци. 

4. Да се спазват изискванията на чл. 143, ал. 1 от Закона 

за водите, съгласно който за защита от вредното 

въздействие на водите не се допускат дейности, с които 

се нарушава естественото състояние и проводимостта на 

речните легла, бреговете на реките и крайбрежните 

заливаеми ивиции използването им като депа за земни и 

скални маси. 

5. Да не се допуска замърсяване на речните легла със 

строителни и гориво-смазочни материали. 

Съгласно ПУРН 2016-2021г. част от поземлен имот 

73626.504.40, в който е изградено водовземното 

съоръжение и обект на водоснабдяване: „Бетонов възел 

Търговище“, разположен в поземлен имот 73626.504.40 

по КККР на гр. Търговище, „ПРОМИШЛЕНА ЗОНА“, 

общ. Търговище попада в определен Район със 

значителен потенциален риск от наводнения с код:BG2 

APSFR KA 08 и наименование „Камчия-Търговище“ и се 

залива при моделираните сценарии с период на 

повторяемост  - 20, 100 и 1000 години. От извършената 

оценка на риска при изготвяне на картите на риска от 
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наводнения въз основа на интерпретиране на 

получената потенциална щета, районът е определен във 

„висока“ степен на риск (препоръчва се да не се 

разрешава или разширява съществуващата застроена 

площ, в която се задържат лица или животни: за 

съществуващата застроена площ да се направи и 

изпълни проект  за специални мерки срещу наводнение, 

които да осигурят съответното намаляване на риска 

(намаляване на уязвимостта) или да се разработи 

програма за преместване на този обект). Предвид това 

следва да се предприемат мерки за защитта на 

водовземното съоръжение и техническата 

инфраструктура от вредното въздействие на водите. 

 

3. Водовземни съоръжения  

ЕКАТТЕ 

Шахтов кладенец  

ШК „Автомагистрали - Черно море - Търговище”, с 

дълбочина 7,0м, разположен в поземлен имот 

73626.504.40 по КККР на гр. Търговище 

73626 

4. Място на използване на 

водите, населено място  

За производство на бетонови разтвори в обект „Бетонов 

възел-Търговище“ на „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО 

МОРЕ” АД, гр. Шумен, разположен в поземлен имот 

73626.504.40 по КККР на гр. Търговище, собственост на 

Община Шумен, поземлен имот 39390.222.10 по КККР 

с.Кралево, общ. Търговище, собственост на 

„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, където се 

намира Кариера Кралево, поземлен имот 39390.222.18 по 

КККР с.Кралево, общ. Търговище, собственост на ТП „ДГС-

Търговище“ (Удостоверение за№565/05.02.2021г. за 

търговско откритие издадено от Министерство на 

енергетиката, което дава права за концесионер за добив на 

строителни материали на„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО 

МОРЕ” АД),  където се намира Кариера Кралево-2 и 

поземлен имот 39390.53.319, с.Кралево, общ. Търговище, 

собственост на „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” 

АД, в който се намира площадка за рециклиране на СО 

Кралево и Асфалтова база на промишлената площадка 

Кралево.  

 

5. Проектни параметри на 

използването: 

- количество на водите 

 

- понижение на водното ниво 

 

 

 

 

 

 - годишно водно количество 

 

Средно денонощен воден дебит: от 0,212 л/сек 

(средносезонно) се изменя на 0,158 л/сек (средногодишно) 

 

Максимално експлоатационно понижение:   

S макс. доп.експ  =1.27м   ДВН = 6,01м 

Q макс. = 1.4 л/сек 

 

 

Увеличаване от 3 600м
3
/год. на 5 000м

3
/год. 
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- минимално водно количество, 

при което е възможно 

изпълнение на дейностите във 

водоснабдявания обект                                             

 

 

4 750м
3
/год. 

 

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. „Александър Дякович“ № 33.  

Срок – 14 дни от датата на обявяването. 

 

 

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА 

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

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

Н – к отдел „ПУ: В. Петрова……… ...............................  

Изготвил: Г. Лефтерова, ст.експерт в  отдел ,ПУ”:........................  
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