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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 „ЗЕЛЕНА 

СТРАНДЖА“ ЕООД, с. Александрово, общ. Стралджа. обл. Ямбол за изменение и 

продължаване на Разрешително № 21520161/17.09.20210г., изменено с Решение № 

1182/28.08.2013г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно 

съоръжение - тръбен кладенец ТК-2 ,,Зелена Странджа – Поляна”, намиращ се в 

поземлен имот с идентификатор 57409.19.63 по КККР на с. Поляна (стар номер № 

019062), местност ,,Делижанска могила”, община Стралджа, област Ямбол, с 

включване в разрешителното на още едно съществуващо водовземно съоръжение 

- тръбен кладенец ТК-1 ,,Зелена Странджа – Поляна”, разположен в поземлен 

имот с идентификатор 57409.19.64 по КККР на с. Поляна (стар номер№ 019054), 

местност ,,Делижанска могила”, община Стралджа, област Ямбол, промяна  

обекта на водоснабдяване и изменение параметрите на разрешеното водовземане.  

1. Цел на заявеното 

използване  на водите: 
- „самостоятелно водоснабдяване за напояване 

на земеделски култури“(трайни насаждения) 

 

2. Използвано водно тяло  

и водоносен хоризонт 

BG2G00000К2034 - Пукнатинни води в К2t сn-st-

Бургаска вулканична северно и западно от 

Бургас 

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 е оценено в добро 

количествено и лошо химично състояние по 

показатели нитрати и желязо. 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. Опазване на водите от замърсяване с 

препарати за растителна защита. 

2. Да опазва подземните води от замърсяване, 

съгласно чл. 118а и чл. 118в от ЗВ, като 

недопуска пряко и непряко отвеждане на 

замърсители в подземните води.  

По отношение на ПУРН за Черноморски район 

2016-2021г.: Поземлен имот с идентификатори: 

57409.19.63 и 57409.19.64 по КККР на с. Поляна,  

местност ,,Делижанска могила”, община 

Стралджа, област Ямбол, в които са изградени 

водовземните съоръжения и обектът на 

водоснабдяване, 200,7 дка в землището на с. 

Поляна не попадат в определен район със 
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значителен потенциален риск от наводнения в 

обхвата на БДЧР.  

Гореспоменатите имоти не попадат в обхвата на 

актуализираните РЗПРН за периода 2022-2027 г., 

съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г на 

Министъра на околната среда и водите. 

В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни 

мерки. 

3. Водовземни съоръжения  

 

 

Тръбни кладенци:  

ТК-2 ,,Зелена Странджа – Поляна”, разположен 

в поземлен имот с идентификатор 57409.19.63 по 

КККР на с. Поляна (стар номер№ 019062), 

местност ,,Делижанска могила”,община 

Стралджа, област Ямбол от „ЗЕЛЕНА 

СТРАНДЖА“ ЕООД, с. Александрово, общ. 

Стралджа. обл. Ямбол, собственост на Полина 

Вл. Ганева и Мартин Б. Ганев, с декларация за 

съгласие за ползване на съоръжението. 

Тръбен кладенец  

ТК-1 ,,Зелена Странджа – Поляна” е разположен 

в поземлен имот с идентификатор 57409.19.64 по 

КККР на с. Поляна (стар номер№ 019054), 

местност ,,Делижанска могила”, община 

Стралджа, област Ямбол, собственост на Полина 

Вл. Ганева и Мартин Б. Ганев, с декларация за 

съгласие за ползване на съоръжението.ТК е 

вписан е в „Регистър на водовземните 

съоръжения за стопанска дейност на 

територията на БДЧР вписан в регистъра на 

водовземните  съоръжения за стопанска дейност 

с рег. № 252 034 02290/01.02.2010г.  

4. Място на използване на 

водите, населено място  

Капково напояване на 200,7 дка трайни 

насаждения – орехи и бадеми в земеделски 

блокове формирани от поземлени имоти с 

идентификатор: 57409.19.63, 57409.19.64, 

57409.19.59, 57409.19.04, 57409.19.11, 57409.19.49 

57409.19.50 и 57409.20.26 по КККР на с. Поляна, 

община Странджа, област Ямбол, с арендни 

договори. 

5. Проектни параметри на 

използването: 

- количество на водите 

 

Общо средноденонощен воден дебит: = За ТК-2 + 

ТК-1  = 1,69 л/сек, в т.ч. за: 

ТК-2 ,,Зелена Странджа – Поляна”  разрешения 

средноденонощен воден дебит: е: 1,66 л/с 
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Годишно водно 

количество 

 

понижение на водното 

ниво 

Минимално водно 

количество, при което е 

възможно изпълнение на 

дейността 

Исканото изменение на средноденонощен воден 

дебит за ТК-2  е  = 0,4л/с  

ТК-1 ,,Зелена Странджа – Поляна”,  исканият  

средноденонощен воден дебит е за: 1,29 л/с  

максимален дебит за: 

ТК – 2  Q = 3,9 л/сек   

ТК – 1  Q= 2,5 л/сек 

До момента разрешения годишен воден обем за 

напояване от ТК-2 е:   31 197,4м
3
/г.  

Исканото изменение на годишен воден обем е:    

Общо: 31 108,6м
3
/г.  за напояване,в т.ч. за: 

ТК - 2  =    7 339,3 м
3
/г. 

ТК - 1  =  23 769,3 м
3
/г. 

Максимално експлоатационно понижение:      

ТК-2 -  S макс. доп. експ. пон. =  18,0м    ДВН = 32,03м 

ТК-1  - S макс. доп. експ. пон. =  14,75м  ДВН = 33,99м                          

15 554,4куб.м/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. „Александър Дякович“ № 33.  

Срок – 14 дни от датата на обявяването. 

 

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ 

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

И.Д. Директор „ПР”: инж. Н.Иванова. ……………............................................. 

Н – к отдел „ПУ”: Г. Янев……… ...............................  

Изготвил: Т. Костова ..................................  
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