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СЪОБЩЕНИЕ 
 

 

Относно: Заявление с вх. № РР-07-21/13.07.2022г. на БДЗБР, постъпило от „СМОЧЕВО 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД – гр. Рила, за откриване на процедура за издаване на разрешително за 

водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения 

 

 

1. Цел на заявеното използване на водите:  

 Предвиденото използване на водите е капково напояване, чрез съществуващо водовземно 

съоръжение, на 234,74 дка масиви трайни черешови насаждения в границите на поземлени имоти 

в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил. Съгласно Тарифа  за таксите по 

чл. 194б от Закон за водите, целта на използване на подземната вода попада в хипотезата 

„самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. 

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

 Подземно водно тяло (ПзВТ) BG4G000000N014 „Порови води в неоген Благоевград“.  

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното:  

 Заявление с вх. № РР-07-21/13.07.2022г. на БДЗБР, с приложенията към него, подадени от 

от г-жа Миряна Шаварска - управител на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД - гр. Рила, за издаване 

на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения. 

 Съществуващото водовземно съоръжение - тръбен кладенец „ТК-1“ - е вписано под № 

1235/06.12.2022г. във водения от БДЗБР „Регистър на водовземните съоръжения за стопански 

цели по чл.118г, ал.3 от Закон за водите“. 

 С писма вх. №№ РР-07-21-(1)/23.12.2022г. и РР-07-21-(2)/09.01.2023 г. на БДЗБР е 

постъпила допълнителна документация и информация. 

 С писмо изх. № РР-07-21-(3)/16.01.2023г. на БДЗБР до заявителя, от същия е изискано 

преработване и допълване на представената документация и информация. 

 С вх. № РР-07-21-(5)/16.01.2023г. на БДЗБР, от „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД – гр. 

Рила, са постъпили нови допълнителни документи и информация. 

 Извършена, по реда на чл. 62, ал. 1 от Закон за водите, писмена Преценка № РР-07-ПР-

64/27.01.2023г. на заявеното искане. 

 Във връзка с разпоредбите на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закон за водите, до Община Рила, 

Агенция „Митници“ и Национална агенция по приходите (НАП), са отправени запитвания за 

наличие или липса на задължения на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД - гр. Рила. В резултат са 

постъпили Удостоверение №105532300222186/20.01.2023г. на НАП; Удостоверение с изх. 

№60075004976/25.01.2023г. на Община Рила и Удостоверение с рег. №32-32838/25.01.2023г. на 

Агенция „Митници“, съгласно които дружеството няма задължения. 

3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването:  

 Водовземането ще се реализира чрез тръбен кладенец „ТК-1“, вписан под № 

1235/06.12.2022г. Съоръжението е с дълбочина 101,50м, като е изградено на място с Нт = 544,33м,  

Ну=544,46м и координати 42°07ʼ12,29ˮN; 23°04ʼ06,67ˮE в границите на поземлен имот с 

идентификатор 67698.75.7 в м. „Ширината“ по КККР на с. Смочево, община Рила, област 
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Кюстендил. Съгласно представена Скица №15-37141-16.01.2023г., издадена от СГКК - гр. 

Кюстендил, имотът е с площ 16795м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на „ПРЕМИУМ СПОРТ“ ООД и е отдаден за временно и възмездно 

ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между дружествата 

Договор за аренда на земеделска земя №197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 30.11.2016г. със срок 

до 30.09.2036г., издаден от Служба по вписванията–Дупница. Представена е декларация от 

управителя на дружеството - собственик на имота, удостоверяваща неговото съгласие за ползване 

на водовземното съоръжение от „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД. 

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

териториалната единица:  

Заявеното, със средноденонощен дебит в размер на 1,26 л/сек., водовземане е предназначено 

за напояване на 234,74 дка масиви трайни черешови насаждения в границите на гореописания 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67698.75.7 и следните 34 броя поземлени имоти: 

 ПИ с идентификатор 67698.126.13 в м. „Змиин дол“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представена Скица №15-1032876-21.09.2021г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 58618м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Лозе“, собственост на 

Община Рила и е отдаден за временно и възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД 

по силата на Договор за аренда на земеделска земя № 158, том 2 рег. 5143 дело 2628 от 

28.11.2018г., за срок от 20 стопански години, считано от 01.10.2018г., издаден от Служба по 

вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.125.9 в м. „Змиин дол“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представена Скица №15-1032883-21.09.2021г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 11764м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Лозе“, собственост на 

Община Рила и е отдаден за временно и възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД 

по силата на Договор за аренда на земеделска земя №54, том 1 рег. 495 дело 304 от 15.02.2019г., 

за срок от 20 стопански години, считано от 01.10.2018г., издаден от Служба по вписванията–

Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.125.11 в м. „Змиин дол“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. По данни от КАИС към 27.01.2023г., имотът е с площ 13774м2, ТПТ 

„Земеделска земя“, НТП „Нива“, собственост на Община Рила. Съгласно приложен Договор за 

аренда на земеделска земя № 53, том 1 рег. 494 дело 303 от 30.11.2018г.. за срок от 20 стопански 

години, считано от 01.10.2018г., имотът е отдаден за временно и възмездно ползване на 

„СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД. 

 ПИ с идентификатор 67698.124.1 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. По данни от КАИС към 27.01.2023г., имотът е с площ 55837м2, ТПТ 

„Земеделска земя“, НТП „Нива“, собственост на Община Рила. Съгласно приложен Договор за 

аренда на земеделска земя № 159, том 2 рег. 5144 дело 2629 от 15.02.2019г. за срок от 20 

стопански години, считано от 01.10.2018г., имотът е отдаден за временно и възмездно ползване 

на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.3 м. „Ширината“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37131-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1099м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 
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на земеделска земя № 216, том 3 рег. 5500 дело 2944 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.4 в м. „Ширината“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представена Скица №15-37133-16.01.2023г., издадена от СГКК - гр. 

Кюстендил, имотът е с площ 6999м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на „ПРЕМИУМ СПОРТ“ ООД и е отдаден за временно и възмездно 

ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между дружествата 

Договор за аренда на земеделска земя №197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 30.11.2016г. със срок 

до 30.09.2036г., издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.6 в м. „Ширината“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37138-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 2002м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на СТОИЛКО АНГЕЛОВ ИВАНОВ и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 

на земеделска земя № 202, том 3 рег. 5486 дело 2930 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.8 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37142-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1000м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 

на земеделска земя № 221, том 3 рег. 5505 дело 2949 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.9 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37145-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 2001м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на МИХАИЛ КОСТАДИНОВ ДЕМИРЕВСКИ и отдаден за временно 

и възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 

на земеделска земя № 203, том 3 рег. 5487 дело 2931 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.10 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37147-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1000м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на СТОИЧКО МИХАЛКОВ ДЕМИРЕВСКИ и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 

на земеделска земя № 203, том 3 рег. 5487 дело 2931 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.11 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37149-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1002м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на ВЛАДИМИР МИХАЛКОВ ДЕМИРЕВСКИ и отдаден за временно 

и възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 

на земеделска земя № 222, том 3 рег. 5506 дело 2950 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 
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 ПИ с идентификатор 67698.75.13 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37150-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 12657м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на „ОМЕГА-ТРИМОНЦИИУМ“ ООД и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между 

дружествата Договор за аренда на земеделска земя №197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 

30.11.2016г., със срок до 30.09.2036г., издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.14 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37152-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1900м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на КИРИЛ ТАСКОВ МАНЕВ и отдаден за временно и възмездно 

ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем на 

земеделска земя № 212, том 3 рег. 5490 дело 2940 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.15 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37156-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1001м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на СТОИЧКО ДИМИТРОВ МАНЕВ и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 

на земеделска земя № 211, том 3 рег. 5493 дело 2939 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.17 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37157-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1000м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ БАЧЕВ и отдаден за временно и възмездно 

ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем на 

земеделска земя № 206, том 3 рег. 5490 дело 2934 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.19 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37160-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1999м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на „ОМЕГА-ТРИМОНЦИИУМ“ ООД и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между 

дружествата Договор за аренда на земеделска земя №197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 

30.11.2016г., със срок до 30.09.2036г., издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.20 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37164-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1800м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДЕМИРЕВСКИ и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 

на земеделска земя № 215, том 3 рег. 5499 дело 2943 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.22 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37165-16.01.2023г., издадена от СГКК - 
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гр. Кюстендил, имотът е с площ 13410м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на „ОМЕГА-ТРИМОНЦИИУМ“ ООД и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между 

дружествата Договор за аренда на земеделска земя №197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 

30.11.2016г., със срок до 30.09.2036г., издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.23 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37168-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 2099м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на „ОМЕГА-ТРИМОНЦИИУМ“ ООД и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между 

дружествата Договор за аренда на земеделска земя №197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 

30.11.2016г., със срок до 30.09.2036г., издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.24 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37172-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1000м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 

на земеделска земя № 209, том 3 рег. 5493 дело 2937 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.25 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37174-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1000м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНЕВ и отдаден за временно и възмездно 

ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем на 

земеделска земя № 213, том 3 рег. 5497 дело 2941 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.26 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37177-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1401м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на ТРЕНДАФИЛ ЯНЕВ СТОИЛОВ и отдаден за временно и възмездно 

ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем на 

земеделска земя № 210, том 3 рег. 5494 дело 2958 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.27 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37180-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 498м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на „ОМЕГА-ТРИМОНЦИИУМ“ ООД и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между 

дружествата Договор за аренда на земеделска земя №197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 

30.11.2016г., със срок до 30.09.2036г., издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.28 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37184-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 2000м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на ДИМИТЪР ПАНЕВ ЗАШЕВ и отдаден за временно и възмездно 
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ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем на 

земеделска земя № 214, том 3 рег. 5498 дело 2942 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.30 в м. „Крашевица“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37189-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 6503м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на „ОМЕГА-ТРИМОНЦИИУМ“ ООД и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между 

дружествата Договор за аренда на земеделска земя №197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 

30.11.2016г., със срок до 30.09.2036г., издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.34 в м. „Кощеливци“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37191-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 14865м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на „ОМЕГА-ТРИМОНЦИИУМ“ ООД и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между 

дружествата Договор за аренда на земеделска земя №197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 

30.11.2016г., със срок до 30.09.2036г., издаден от Служба по вписванията–Дупница.  

 ПИ с идентификатор 67698.75.36 в м. „Кощеливци“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37193-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1999м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост „ОМЕГА-ТРИМОНЦИИУМ“ ООД и отдаден за временно и възмездно 

ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между дружествата 

Договор за аренда на земеделска земя №197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 30.11.2016г., със срок 

до 30.09.2036г., издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.37 в м. „Кощеливци“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37198-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1201м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на СТЕФАНА ГЕОРГИЕВА КЛИКОВСКА и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 

на земеделска земя № 219, том 3 рег. 5503 дело 2947 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.40 в м. „Кощеливци“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37199-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 9476м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на „ОМЕГА-ТРИМОНЦИИУМ“ ООД и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между 

дружествата Договор за аренда на земеделска земя №197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 

30.11.2016г., със срок до 30.09.2036г/, издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.48 в м. „Кощеливци“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37200-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1900м2, ТПТ „Земеделска земя“ и НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на ПЕТЪР ТАСЕВ БОЯНИНСКИ и отдаден за временно и възмездно 

ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем на 
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земеделска земя № 207, том 3 рег. 5441 дело 2935 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.49 в м. „Кощеливци“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37202-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1000м2, ТПТ „Земеделска земя“ и НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на ТАСКО ХРИСТОВ БОЯНИНСКИ и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 

на земеделска земя № 207, том 3 рег. 5441 дело 2935 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.50 в м. „Кощеливци“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37204-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 2000м2, ТПТ „Земеделска земя“ и НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на НИКОЛА СТОИМЕНОВ ПЕТРОВ и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем 

на земеделска земя № 208, том 3 рег. 5492 дело 2936 от 01.12.2016г., със срок до 30.06.2036г., 

издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.51 в м. „Кощеливци“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37206-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 1202м2, ТПТ „Земеделска земя“, НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на „ОМЕГА-ТРИМОНЦИИУМ“ ООД и отдаден за временно и 

възмездно ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключения между 

дружествата Договор за аренда на земеделска земя № 197, том 3 рег. 5460 дело 2911 от 

30.11.2016г., със срок до 30.09.2036г., издаден от Служба по вписванията–Дупница. 

 ПИ с идентификатор 67698.75.52 в м. „Кощеливци“ по КККР на с. Смочево, община Рила, 

област Кюстендил. Съгласно представената Скица №15-37209-16.01.2023г., издадена от СГКК - 

гр. Кюстендил, имотът е с площ 800м2, ТПТ „Земеделска земя“ и НТП „Друг вид трайно 

насаждение“, собственост на АНГЕЛ ИВАНОВ ЗЛАТКОВ и отдаден за временно и възмездно 

ползване на „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД по силата на сключен Договор за наем на 

земеделска земя № 208, том 3 рег. 5492 дело 2936 от 01.12.2016г., със срок до 30.09.2036г., 

издаден от Служба по вписванията - Дупница. 

5. Проектните параметри на използването, включително предвидените водни 

количества: 

 Средноденонощен дебит на черпене – 1,26 л/сек. 

 Годишен обем на черпене – 39 905 м3/год. 

 Минимален средноденонощен дебит на черпене – 1,01л/сек. 

 Минимален годишен обем на черпене – 31 925м3/год. 

 Период на черпене – Сезонно (153 дни/год.): от 01.05. до 30.09. 

 Потопяема помпа „Franklin Elektrik E - Tech”, модел “VS 6/34“ с параметри: P = 4 kW; 

Qmax.= 9m3/h; Hmax.=178 м, спусната на дълбочина 94,00м от устието на кладенеца. Макс. дебит на 

черпене  на помпата е в размер на 2,5 л/сек., с който на 270 мин. от началото на черпенето се 

постига стабилизация на водното ниво в кладенеца на дълбочина (от устието) = 68,88м  при 

понижение=34,78м и Ндвн = 475,58м. 

 Smax.доп. = 5,34 м – за водното ниво в кладенеца. 
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6. Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащия ПУРБ на ЗБР 

(2016 – 2021): 

Съгласно действащия ПУРБ на ЗБР (2016-2021), ПзВТ BG4G000000N014 „Порови води в 

неоген Благоевград“ е определено в добро количествено и добро химично състояние. Общата 

екологична цел е поддържане на доброто му състояние, чрез недопускане и ограничаване 

непрякото отвеждане на замърсители в подземните води. Видно от Приложение 7.2. г „Програма 

от мерки “ към действащия ПУРБ на ЗБР, разписаните за цитираното ПзВТ мерки са: Намаляване 

на дифузното  замърсяване от отпадъци от населени места; Преразглеждане, изменение и/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, 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 приоритетите на водоснабдяване, заявените потребности от води и условията в 

съответните разрешителни. 

б) Спазване на разрешеното водно количество. 

в) Спазване целите, за които е разрешено водовземането. 

г) Спазване изискванията относно експлоатацията на системата. 

д) Изпълняване определените мерки в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от 

Закон за водите. 

е) Спазване разпоредбите на чл. 48 и чл. 49 от Закон за водите, както и мерките и действията 

разписани в Приложение 7.2. г „Програма от мерки “ към действащия ПУРБ на ЗБР. 

ж) Монтиране на устройство, измерващо добитите водни количества за разрешената цел на 

водовземане. 

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

следва промените в собствеността на имота. 

и) Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води, когато хидравличните 

характеристики и конструкцията на водовземната систтема позволява черпенето на дебити, по-

големи от разрешените (установено с представената обосновка, изготвена от лице отговарящо на 

изискванията на чл. 59 от Закон за водите). 

й) При разрешаване на водовземане на трето лице, разходите за преоборудване на системата 

са за сметка на новия водоползвател. 

к) Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица само след регистриране като ВиК-

оператор по реда на Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и при 

цена на услугата, одобрена от Комисия за енергийно и водно регулиране; 

л) Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и 

водопреносната  мрежи за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната 

вода; 
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м) Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се преразглежда относно 

съответствието с целите за опазване на околната среда когато: 

 данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за опазване 

на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат или съществува риск от влошаване 

на състоянието на водно тяло или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно 

тяло; 

  са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия и екологичното 

състояние на водно тяло или добрия екологичен потенциал на изкуствено или силно 

модифицирано водно тяло; 

  за водното тяло са обосновани изключения по чл. 156б – 156ж от ЗВ, изискващи 

изпълнение на определени условия; 

 при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на 

водите по чл. 156з от ЗВ. 

н) Когато упражняването на правата по разрешително представлява натиск върху 

състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието им или непостигане на целите 

за опазване на околната среда, или за неизпълнение на условията по чл. 156б – 156ж от ЗВ, 

директорът на басейнова дирекция планира изменение на разрешителното, а когато с изменение 

не могат да бъдат постигнати целите или изпълнени условията – неговото прекратяване, като 

уведомява титуляря на разрешителното и изпълнява действията по чл. 74, ал. 1, т. 1 от ЗВ. 

о) Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното представя в 

БДЗБР информация за изчисляване на дължимата такса по утвърдения от министъра на околната 

среда и водите образец, обявен на интернет страниците на БДЗБР и на Министерството на 

околната среда и водите. 

й) Заплащане на такса водовземане съгласно разпоредбите чл. 194 от Закона за водите. 

п) Продължаване на срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от 

Закона за водите; 

р) Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: 

 молбата е подадена в срока по чл. 78, ал. 1 от Закон 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 

Законза водите; 

с) Изменение на разрешителното се извършва: 

 служебно при условията на чл. 50а от Закон 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 

Закон 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 Закон за 

водите; 

т) Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на 

разрешително, се прилагат изискванията на чл.78 от Закон за водите; 
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у) Разрешителното се прекратява по реда на чл. 79 от Закон за водите; 

ф) 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 

х) При водовземане с количества над 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде 

постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на неползваните обеми; 

ц) Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на цели, параметри и/или на 

условия на разрешеното водовземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закон за водите, не 

освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 

200 от Закон за водите. 

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

лица: 

Басейнова  дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград - 2700, бул. „Св.Димитър 

Солунски“ №66, п.к. 441. 

Становища, искания, възражения и условия се приемат само в рамките на 14-дневния срок от 

дата на публичното обявление.  

2.2.2023 г.

X
Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA  IVANOVA
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