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1

разрешени водовземания за ВЕЦ на р.

Добърска(Клинеца) от кота 1400 до к. 845 и р.

Усоето от к. 1400 до к.845 да да, 1/25.01.2010 не

2

брой действащи разрешителни за ползване на

воден обект за добив на баластра и с цел защита от

вредното въздействие на водите като корекции на

реките, изземване на наносни отложения,

регулиране на оттока и др.; общ обем на

разрешените количества за добив на инертни

материали, както и информация за докладваните

обеми на иззетите инертни материали

да да, 2/14.01.2010 не

3

издадени разрешителни за водоползване от

повърхностен воден обект за производство на

електроенергия чрез ВЕЦ за водосбора на река

Места - координати но водните прегради (язове) и

сграда на ВЕЦ, коти на горни и долни нива на

ВЕЦ-овете и лимит на ползваната вода

да да, 3/25.01.2010 не

4

разрешителни за добив на инертни материали за

участък от река Струма от гр. Струмяни до гр.

Санднаски

да да, 4/27.01.2010 не

5

разрешителни за водоползване от река Места в

участък от с. Гостун - Филипово - Кремен да да, 5/27.01.2010 не

6

копия на разрешителните за водоползване с цел

ВЕЦ от 01.01.2003 г. до 01.01.2010 г. на

територията на община Петрич

да да, 6/28.01.2010 не

7 издадени разрешителни за ВЕЦ да да, 7/22.02.2010 не

8
предвидени ли са средства за обучение на

служителите от БД ЗБР

да

писмо с изх. 

№ ДОИ-01-

8/23.02.2010

9
информация за съществуващи СОЗ в планина

Осогово
да да, 9/25.02.2010 не
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10

по представени координати да се представи

информация дали точката попада в границите на

СОЗ
да да, 10//10.03.2010 не

11
да се предостявят всички разрешителни за 

водовземане издадени въз основа на договори със 

Сдружение за напояване Санданска Бистрица

да

чл. 8 т. 1 от 

ЗДОИ; писмо 

с изх. №ДОИ-

01-

11/15.03.10

12
по представени координати дали има издадени в 

района разрешителни за ВЕЦ за р.Седрач
да да, 12/12.04.2010 не

13
копие от разрешително на "Погледец лесинвест"

ЕООД - гр. Разлог
да да, 13/23.04.2010 не

14
издадени разрешителни за МВЕЦ на Метан дере в

участък от кота 700 до 1000 м надм. в.
да да, 14/27.04.2010 не

15

издадени разрешителни за водоползване и

ползване от река Кашина, Черешница и Пиринска

Бистрица

да да, 15/27.04.2010 не

16

разрешителни за водовземане и ползване от река

Струма в община Симитли

да

чл. 8 т.1 от 

ЗДОИ; инф. е 

предоставена 

с писмо с 

наш Изх. № 

РР-01-

101/10.05.10

17
разрешителни за водовземане и ползване от река

Десилица
да да, 17/19.05.2010 не

18
разрешителни за водовземане и ползване от река

Глазне
да да, 18/19.05.2010 не

19

данни от оперативен мониторинг за качеството и

количеството на повърхностните води за питейно-

битово водоснабдяване (по водохващания,

съгласно Наредба 12/2002 г.) за поречие Струма;

данни от оперативния мониторинг за някои

основни показатели на повърхностните води за

основни пунктове по главното течение е данни за

пунктове, попадащи или в близост в защитени

зони от горския фонд; данни за географско

местоположение на някои водовземания за ПБВ.

Данните да са за периода 2004 - 2009 г.;

информация за местоположението на

водохващанията и учредените СОЗ 

да да, 19/31.05.2010 не



20
становище за допустимост на иневстиционно 

предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Изток
да

чл. 8 т. 1 от 

ЗДОИ, инф. е 

предоставена 

с писмо с 

наш Изх. 

№ДОИ-

18/27.05.10 

21

замърсяване на подземните води в ЗБРБ с тежки 

метали, пестициди, нефтопродукти, нефтени 

утайки и хлорирани въглеводороди; европейски 

фондове за финансиране изграждането на 

пречиствателни станции

да да, 21/26.05.2010 не

22
издадени разрешителни за водоползване от река 

Благоевградска Бистрица с цел ВЕЦ
да становище до МОСВ

23
концесионен договор на фирма "Ригел 99" ООД, 

гр. Пловдив
да

чл. 32 (1) от 

ЗДОИ

24

информация за нормите за първа категория 

водоприемник; формула за пресмятане на 

еквивалент жители
да да, 24/27.05.2010 не

25

информация във връзка с изграждането на тръбен 

кладенец за нуждите на пречиствателна станция за 

отпадни води на гр. Кюстендил
да да, 25/01.06.2010 не

26

ниво на подпочвените води в град Банско и гр. 

Гоце Делчев и данни за броя на кладенците в 

двата града; координати на сондажите, в които са 

извършени замерванията

да да, 26/07.06.2010 не

27

действащи разрешителни за водоползване и 

ползване на воден обект по ЗВ с географски 

координати на точките на 

водовземане/водоползване

да
чл. 29 (1) от 

ЗДОИ

28

данни от регистрите на разрешителните за 

подземни води за характеризиране на 

филтрационното поле и разрешени 

средноденонощни дебити за сондажен кладенец 

във водно тяла "Порови води в кватернер - 

Струмешница", код: BG4G000000Q001   

да да, 28/23.06.2010 не

29

разрешителни с цел ВЕЦ за реките Черна Места, 

Бяла Места, р. Белишка, р. Усоето, р. Стране, р. 

Перивол
да да, 29/01.07.2010 не

30

хидроложка и екологична характеристика на Бяла 

река в землището на с. Долени, общ. Санднаски от 

кота 1177 м до кота 770 м; площ на водосборния 

басейн на реката и годишен водоотлив

да

информацият

а е 

предоставена  

с писмо с 

наш  Изх. № 

П-01-

2/29.06.2010; 

чл. 37(1) т. 3 

от ЗДОИ



31

екологично състояние на яз. Пчелина, община 

Ковачевци; наличие на замърсители във водата и 

грунда на язовира и до колко отговаря на 

българските и международни стандарти; 

позволява ли качеството на водата да се отглеждат 

риби и др. аквакултури)

да
чл. 29 (1) от 

ЗДОИ

общо 31 0 5 5 21 24 0 0 0 7


