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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно 

изменение на разрешително № 31591464/26.07.2021г., за водовземане от подземни води, чрез 

нови водовземни съоръжения 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се 

издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в 

БДИБР на адрес: гр. Пловдив -  4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35, или Централна поща, п.к. 307.  

 

ГЕОРГИ ВЕЛЕВ 

Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район” 

 

ОБЕКТ:                 

Складова база към предприятие за производство 

на електронни изделия, в землището на с. Строево 

Цел на заявеното водовземане  Водоснабдяване за други цели 

Водно тяло /подземен воден обект/, в 

което се предвижда водовземане 
BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – 

Горнотракийска  низина” 

Качествено състояние на частта от ПВТ 

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на 

ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в 

лошо химично състояние във връзка със завишени 

съдържания на фосфати, нитрати и калций 

(съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 

октомври 2007 г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., 

изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови 

стойности) и добро количествено състояние.  

За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-

малко строга цел по показатели фосфати, нитрати 

и калций. 

Съгласно Доклад за състоянието на водите през 

2020г., общата оценка на химичното състояние на 

ПВТ BG3G000000Q013 е „лошо” - показатели на 

замърсяване са нитрати, манган, фосфати, обща 

алфа-активност. При извършен анализ на водата с 

протокол от изпитване № 713/26.10.2021г. на 

„Акватератест“ при ИССЕ ООД, има превишаване 

по показател: нитрати – 62,42µg/l. 

Системите или съоръженията, чрез 

които ще се реализира водовземането 

Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 20м. 

Местност,административно-

териториална и  

териториална единица  

за съоръженията  

 

ЕКАТТЕ 

Един тръбен кладенец, изграден на територията на 

ПИ с идентификатор 69874.65.44 по КККР на с. 

Строево, общ. Марица, обл.Пловдив. 

 

 

69874 

Параметри на разрешеното водовземане 
От  Sмакс. доп.експл.  = 0,43м.  на  Sмакс.доп.експл.   = 0,54м. 


