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М и ни с те р с тв о  на  око лн а та  с р е да  и  во ди те
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

гр. Благоевград-2700, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441 

едно гише: 073/ 894 130; тел.: 073/ 894 103; тел./факс: 073/ 894 102; e-mail: bdblg@wabd.bg 

СЪОБЩЕНИЕ 

Относно: Заявление с вх. №РР-06-6/05.07.2022 г. на БДЗБР, подадено от ЕТ „НАТУРЕКС – 

ИВАНКА ХРИСТОВА“, гр. Брезник, община Брезник, област Перник за откриване на процедура 

за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови  водовземни 

съоръжения. 

1. Цел на заявеното използване на водите:

 . Водните количества, заявени за добиване от ЕТ„НАТУРЕКС – ИВАНКА ХРИСТОВА“,

ще се използват за „напояване на земеделски култури“ – капково напояване на обект: „градина 

от липа“ в поземлен имот с идентификатор 03099.27.1, м. „Дълбоки дол“ по КККР на с. 

Бегуновци, общ. Брезник, обл. Перник, ЕКАТТЕ 03099.  

2. Водно тяло, върху което се оказва натиск от водовземане:

 Подземно водно тяло BG4G001PtPz027 „Пукнатинни води във Верила – Витошки блок“.

3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водовземането е предвидено да се реализира чрез изграждане на нов тръбен кладенец с

дълбочина 50 м, на място с географски координати съответно: E - 22°48'33,1" и N - 42°41'21,1". 

Същият ще бъде оборудван с потопяема помпа, монтирана на дълбочина 40 м от кота терен. 

Водата от тръбния кладенец чрез напорния тръбопровод на потопяемата помпа ще постъпва в 

преместваем сглобяем резервоар с обем 99 куб/м, откъдето с друга електрическа помпа ще се 

захранва напоителната система. 

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и

териториалната единица: 

 Добиваната вода ще се използва за нуждите на обект: „градина от липа“ в поземлен

имот с идентификатор 03099.27.1, м. „Дълбоки дол“ по КККР на с. Бегуновци, общ. Брезник, обл. 

Перник, ЕКАТТЕ 03099.  

5. Проектните параметри на използването, включително предвидените водни

количества: 

 Средноденонощен дебит на черпене – 0,1 л/сек.

 Годишен обем на черпене – до 4074 м³/год., в периода от 01 юни до 31 август.

 Максимален дебит на черпене – 1,8 л/сек.

 Статичното водно ниво и максимално допустимото  понижение на водното ниво ще бъдат

определени допълнително, в зависимост от резултатите от опитно - филтрационните 

изследвания. 

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

а) спазване на разрешеното водно количество; 

б) спазване целите, за които е разрешено водовземането; 

в) монтиране на устройство, измерващо добитите водни количества за разрешените цели на 

водовземане от водовземното съоръжения и устройство за измерване на нивата на подземните 

води, съгласно изискванията на чл. 56 от  Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води; 
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        г) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за 

проучване, ползване и опазване на подземните води; 

        д) да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район": 

- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни 

количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; 

- в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за 

определяне на състава и свойствата на подземните води; 

- в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса 

за водовземане; 

- в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в 

разрешителното. 

        е) да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера и измерените нива 

на подземните води. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да 

го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. 

ж) заплащане на такса водовземане съгласно разпоредбите на чл. 194 от Закона за водите. 

з) съоръженията са неразделна част от имотите, в които са изградени и собствеността им 

следва промените в собствеността на имота. 

и) при разрешаване на водовземане на трето лице разходите за преоборудване на системата 

са за сметка на новия водоползвател. 

й) да не препятства достъпа на контролиращите органи до обекта. 

к) продължаване на срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от 

Закона за водите. 

л) срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: 

 молбата е подадена в срока по чл. 78, ал. 1 от Закона за водите;

 не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени

интереси и 

 са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени

дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по реда на чл. 200 от 

Закона за водите. 

м) изменение на разрешителното се извършва: 

 служебно при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с

обявяването на плана за управление на речните басейни или 

 по молба на титуляря на разрешителното - само ако са изпълнени условията в него и са

заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от 

Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, 

разсрочени или обезпечени, като при изменение на параметри на разрешеното 

водовземане/ползване, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона 

за водите; 

 когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на

разрешително, се прилагат изискванията на чл.78 от Закона за водите. 

н) разрешителното се прекратява по реда на чл. 79 от Закона за водите. 

о) разрешителното се отнема при:  

 осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;

 неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за

упражняване правото на водовземане. 

п) при водовземане с количества повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде 

постановено отнемане на част от предоставеното право, в рамките на неползваните обеми. 
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р) отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на 

което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, 

ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-

наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите. 

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите

лица: 

 Басейнова  дирекция „Западнобеломорски район” – гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър

Солунски“ №66, п.к. 441. Становища, искания, възражения и условия се приемат само в рамките 

на 14 - дневния срок на публичното обявление.  

3.1.2023 г.

X Заместващ съгласно Запов...

Ралица Кукова

Директор на БДЗБР

Signed by: RALITSA KUKOVA
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