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СЪОБЩЕНИЕ 

 
Относно: Публично обявяване на заявление от управителя на„МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ 

ООД, с. Мурсалево за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез 

съществуващи водовземни съоръжения. 

 
1. Целта на заявеното използване на 

водите: 
за „Самостоятелно водоснабдяване за 

напояване на земеделски култури“ – капково 

напояване на овощни масиви от вишни. 

2. Водното тяло, в което се предвижда 

използване на водите: 
„Порови води в неоген - Благоевград” с код 

BG4G000000N014, съгласно ПУРБ (2016-

2021 г.) 
3. Съоръженията, чрез които ще се 

реализира използването: 

ТК-1:  

Регистрационен номер на водовземното 

съоръжение: № 1208/28.11.2022 г. 

Тръбен кладенец с дълбочина 100 м., 

изграден в поземлен имот с идентификатор 

49360.69.1, м. „Печинова дъбрава“ по КККР 

на с. Мурсалево, община Кочериново, област 

Кюстендил, на място с координати:   

E - 23°04'00.26345"       N - 42°08'10.48202" 

Х – 4541293.090   Y – 8477306.727           

Z устие - 584,63 м   

ТК-2:  

Регистрационен номер на водовземното 

съоръжение: № 1193/10.10.2022 г. 

Тръбен кладенец с дълбочина 98 м., изграден 

в поземлен имот с идентификатор 

49360.71.1, м. „Печинова дъбрава“ по КККР 

на                 с. Мурсалево, община Кочериново, 

област Кюстендил, на място с координати:   

E - 23°04'04.51443"       N - 42°08'25.90946" 

Х – 4541768.684   Y – 8477406.310           

Z устие - 594,75 м                                                                                                       

4. Мястото на използване на водите, 

местността, административно-

териториалната и териториалната 

единица: 

Обект на водоснабдяване: овощни масиви от  

вишни в поземлени имоти с идентификатори 

49360.69.1 и  49360.71.1, м. „Печинова 

дъбрава“ по КККР на с. Мурсалево, община 

Кочериново, област Кюстендил. 
5. Проектните параметри на 

използването, включително: 

а) Количество на водите от ТК-1:                                 

дневно – 34,5 м3/дн. 

           годишно – 12 641 м3/г. 

           средногодишно – 0,4 л/сек. 

б) Количество на водите от ТК-2:                                 

дневно – 15,4 м3/дн. 

           годишно – 5 623 м3/г. 

           средногодишно – 0,2 л/сек. 
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ОБЩО                                : 

            дневно – 49,9 м3/дн. 

           годишно – 18 264 м3/г. 

           средногодишно – 0,6 л/сек. 

Период на черпене – сезонно от 01.05. до 

30.09 

в) ПВН на ТК-1 – 57,9 м от кота терен или 

58,0 м. от устието на кладенеца. Допустимо 

понижение на водното ниво за ТК-1  до 8,81 

м при максимален дебит от 1,5 л/сек или до  

66,71 м от кота терен  - до кота 517,82 м      

ПВН на ТК-2 – 66,5 м от кота терен или 66,6 

м от устието на кладенеца. Допустимо 

понижение на водното ниво за ТК-1  до 

11,10 м при максимален дебит от 0,75 л/сек 

или до 77,60 м от кота терен  - до кота 

517,00 м       

6. Състояние на водното тяло, 

определените цели и мерки в ПУРБ (2016 

г – 2021 г.): 

В ПУРБ (2016 г. – 2021 г.) подземно водно 

тяло (ПВТ) „Порови води в неоген - 

Благоевград” с код BG4G000000N014 е 

определено в добро химично и добро 

количествено състояние. Общото състояние 

на подземното водно тяло е добро. Целта, 

поставена за общото състояние на 

подземното водно тяло е „Поддържане на 

доброто състояние“. Мерки в ПУРБ (2016 г.–

2021 г.), засягащи ПВТ са: намаляване на 

дифузното  замърсяване от отпадъци от 

населени места; преразглеждане, изменение 

или прекратяване на разрешителни за 

водовземане когато се създава опасност от 

влошаване на състоянието на сухоземни 

екосистеми пряко зависими от подземните 

води; извършване на проверки за 

установяване на незаконно черпене на 

подземни води; контрол за спазване 

изискванията за оборудване на 

съоръженията за водовземане от подземни 

води с устройство за измерване на водното 

ниво; контрол за спазване изискванията за 

измерване на черпените водни количества; 

ежегодно определяне на разполагаемите 

ресурси на подземните водни тела; 

ежемесечно съставяне на баланс 

„разполагаеми ресурси-разрешено черпене“; 

контрол за спазване на изискванията за 

торене и съхранение на торове; Забрана за 

издаване на разрешителни за водовземане, 
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ако водовземните съоръжения са изградени 

без изискващото се разрешително или не са 

включени в регистъра на съоръженията за 

водовземане. 

7. Условията, при които би могло да се 

предостави правото за използване на 

водите: 

а) спазване целта, за която е разрешено 

водовземането и на разрешеното водно 

количество; 

б) провеждане на собствен мониторинг, 

съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба 

№ 1 за проучване, ползване и опазване на 

подземните води; 

в) монтиране на водомерни устройства, 

измерващи ползваните водни количества за 

различната цел на водовземане; 

г) заплащане на такса водовземане, съгласно 

чл. 194 от Закона за водите; 

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, измерените 

експлоатационни водни нива, както и 

информация за изправността му и 

изправността на помпеното оборудване. Да 

съхранява дневника през целия срок на 

действие на разрешителното и да го 

предоставя на контролните органи при 

извършване на проверка. 

ж) молба за продължаване срока на действие 

на разрешително се подава пред органа, 

който го е издал, преди изтичане на крайния 

срок на разрешителното. 

- срокът на действие на разрешителното се 

продължава, когато: молбата е подадена в 

срока по буква „ж“; не се нарушават 

нормативни разпоредби, планови 
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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 чл. 200 от 

Закона за водите. 

з) разрешителното се отнема при 

осъществяване на водовземане извън целите 

посочени в разрешителното. 

8. 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. 

12.1.2023 г.

X Заместващ със Заповед РД...

Ралица Кукова

Директор на БДЗБР

Signed by: RALITSA  KUKOVA
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