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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект 

 

Цел на заявеното 

използване на водите:  

 

„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на 

съществуващи системи и съоръжения за линейна 

инфраструктура, пресичаща воден обект и за защита от 

вредното въздействие от водите“ 

Водно тяло, в което се 

предвижда използване на 

водите: 

Водно тяло с код BG3MA800R223 – „Река Тополница и 

притоци от хвостохранилище Медет до яз. Тополница“; 

Воден обект – Река Селска; 

Фактически основания, 

при които се издава 

разрешителното, 

включително състояние на 

водното тяло, определените 

цели и мерки в 

действащите ПУРБ и 

ПУРН, имащи отношение 

към разрешителното, и 

друга специфична 

информация, определена в 

наредбата по чл.135 ,ал.1, 

т.1а: 

На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, 

буква „б“ и „г“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и 

постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски 

район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–05–26/16.04.2021г. за 

откриване на процедура за издаване на разрешително за 

ползване на повърхностен воден обект – река Селска, с цел –  

„изграждане на нови, реконструкция или модернизация на 

съществуващи системи и съоръжения за линейна 

инфраструктура, пресичаща воден обект и за защита от 

вредното въздействие от водите“, (обект: „Събирателни 

канализационни колектори в село Чавдар, Община Чавдар, 

Област Софийска“), придружено с изискващите се по чл.60, 

ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. 

При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, 

че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка 

и ПУРБ на ИБР (2016–2021) повърхностно водно тяло (ВТ) с 

код BG3MA800R223 – „Река Тополница и притоци от 

хвостохранилище Медет до яз. Тополница“ е определено в 

много лошо екологично и лошо химично състояние. 

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – 

река Селска, с цел –  „изграждане на нови, реконструкция 

или модернизация на съществуващи системи и съоръжения 

за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и за 

защита от вредното въздействие от водите“ попада в обхвата 

на следните мерки: 

В Приложение №1, към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016–

2021) e предвидена мярка с код UW_2_4 и наименование: 

Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на 
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отпадъчни води на населените места, действие за 

изпълнение на мярката: 4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна мрежа за агломерации с 

над 2 000 е.ж.  

В Приложение №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е 

предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани 

със строителство, да не се допуска замърсяването на речните 

легла със строителни материали и гориво–смазочни 

материали от строителната техника.  

Съгласно ПУРБ на ИБР (2016–2021г.) повърхностното 

водното тяло е определено в много лошо екологично и  лошо 

химично състояние. Целта за опазване на  околната среда за 

конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава Х, 

Раздел ІІІ на ЗВ) е по–малко строга цел по макрозообентос, 

Mn и Cu, както и постигане на добро химично състояние по 

показател кадмий. 

Заявеното ползване на повърхностен воден обект – река 

Селска не попада в район със значителен потенциален риск 

от наводнения и извън зоните, които могат да бъдат 

наводнени, съгласно определените в Плана за управление на 

риска от наводнения на ИБР 2016 – 2021 г., приет с Решение 

№1109/29.12.2016г. на Министерски съвет.  За ИП няма 

предвидени конкретни мерки на ПУРН на ИБР 2016 – 2021 г. 

Системи и съоръжения, 

чрез които ще се реализира 

използването: 

Заявеното ползване на повърхностен воден обект – река 

Селска в границите на село Чавдар, Община Чавдар, Област 

София е за изграждане на събирателни и канализационни 

колектори, които обхващат събирането на отпадъчни води от 

двете страни на реката. Към новата мрежа се заустват всички 

канали (съществуващи улични канали и сградни 

канализационни отклонения) включени в реката. 

Новопроектираната канализационна мрежа е проектирана и 

оразмерена в зависимост от релефа на населеното място и 

изградеността на канализационната мрежа. 

Новопроектираната мрежа пресича река Селска на шест 

места. Пресичанията се осъществяват под дъното на реката, 

като канализационните тръби са от полиетилен с клас на 

натоварване SN8 и се полагат в стоманобетонен кожух, 

който е с различни размери в зависимост от диаметъра на 

тръбата. Бетоновият кожух се армира четиристранно, като се 

залага надлъжна и напречна армировка на разстояние 5 см от 

тръбата. Армировката е разположена в напречното сечение 
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на бетоновия кожух, така че да има 10 см бетоново 

покритие. Бетоновия кожух е раположен върху подложен 

бетон с дебелина 10 см. От страни и от горе на бетоновия 

кожух е предвидено да се положи хидроизолационна 

мембрана. Около бетоновия кожух се прави обратен насип, 

като дъното на реката над него се укрепва с буто бетон.  

– Пресичане 1 ще се извърши между РШ 65 и РШ 66 със 

полиетиленова тръба Ф315мм, като разстоянието между тях 

е 19,50 м. В участъка има изградени укрепителни стени на 

река Селска. 

– Пресичане 2 ще се извърши между РШ 55 и РШ 63–А със 

полиетиленова тръба Ф315мм, като разстоянието между тях 

е 12,4 м. В участъка има изградени укрепителни стени на 

река Селска. 

– Пресичане 3 ще се извърши между РШ 54 и РШ 54–А със 

полиетиленова тръба Ф200мм, като разстоянието между тях 

е 10,0 м. В участъка има изградени укрепителни стени на 

река Селска. 

– Пресичане 4 ще се извърши между РШ 53 и РШ 52 със 

полиетиленова тръба Ф315мм, като разстоянието между тях 

е 9,37 м. В участъка има изградени укрепителни стени на 

река Селска. 

– Пресичане 5 ще се извърши между РШ 40 и РШ 25 със 

полиетиленова тръба Ф400мм, като разстоянието между тях 

е 6,5 м. В участъка е предвидено да се изградят нови 

укрепителни стени на реката. 

– Пресичане 6 ще се извърши между РШ 6 и РШ 7 със 

полиетиленова тръба Ф315мм, като разстоянието между тях 

е 10,95 м. Участъка е извън населеното място и бреговете не 

са укрепени, а само дъното на река Селска, с ширина 3,0 м. 

– Предвижда се  изграждане на укрепителни 

стоманобетонови подпорни стени, с които се укрепват два 

участъка двустранно, между вече изградени подпорни стени 

и съоръжения. Разположението на стените е съгласно 

представената проектна документация и е както следва: 

Участък 1, дясна стена е с дължина L= 149,70 м, а лявата е с 

дължина L= 147,50 м. Участък 2, дясна стена е с дължина  

L= 163,70 м, а лявата е с дължина L= 158,60 м. Подпорните 

стени се изграждат в криволинейни участъци на реката, 

поради което дължините на отделните секции са от 6,00 м до 

50,00 м, а кампадите с дължина 4,00 м. Укрепителните стени 
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се фундират на различни коти, следвайки проектния наклон 

на дъното, като запазват един и същ напречен профил за 

лява и дясна стена по цялата дължина на участъците. 

Височината на фундаментите е 0,30 м, а основната плоскост 

на фундаментите е с ширина от 1,50 м. Зад стените се прави 

дренаж, който отвежда почвените води в барбакани от ПВЦ 

тръби Ф50мм, които са разположени през 1,00 м един от 

друг. Непосредствено под подпорните стени се полага 

подложен бетон с дебелина 10 см. Пълната височина на 

подпорните стени е 2,00 м, а височината от цокълната фуга е 

1,70 м. Стената е с дебелина 30,00 см. Предвидено е дъното 

да се укрепи с бутобетон, след като се почисти от отпадъци 

и растителност. Обратните насипи зад укрепителните стени 

се уплътняват на пластове.   

Място на ползване, 

местност, 

административно–

териториална и 

териториална единица 

ЕКАТТЕ: 

Ползване на повърхностен воден обект – река Селска, с цел 

– „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на 

съществуващи системи и съоръжения за линейна 

инфраструктура, пресичаща воден обект и за защита от 

вредното въздействие от водите“ е с географски координати: 

I. Пресичане на река Селска от канализационния 

колектор: 

- Пресичане 1: 

- 42° 39' 37,09" N 24° 02' 59,15" E, на кота 561,72м; 

42° 39' 36,82" N 24° 02’ 59,18" E, на кота 561,46м; 

- Пресичане 2: 

42° 39’ 35,43" N 24° 03' 00,57" E, на кота 560,28м; 

42° 39' 35,34" N 24° 03' 00,04" E, на кота 558,50м; 

- Пресичане 3: 

42° 39' 34,77" N 24° 03' 00,67" E, на кота 559,70м; 

42° 39' 34,59" N 24° 03' 00,31" E, на кота 559,39м; 

- Пресичане 4: 

42° 39’ 33,35" N 24° 03' 01,38" E, на кота 558,53м; 

42° 39’ 33,41" N 24° 03' 00,98" E, на кота 558,80м; 

- Пресичане 5: 

42° 39' 24,89” N 24° 03' 11,06" E, на кота 549,07м; 

42° 39' 24,77" N 24° 03' 10,76" E, на кота 548,00м; 

- Пресичане 6: 

42° 39' 13,50" N 24° 03' 29,81" E, на кота 537,53м; 

42° 39' 13,23" N 24° 03' 29,51" E, на кота 538,62м; 

II. Подпорни стени за защита от вредното въздействие на 

водите: 
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- Участък 1, Дясна стена: 

42° 39' 32,85" N 24° 03' 00,47" E, на кота 556,26м, 

42° 39' 32,54" N 24° 02' 59,96" E, 

42° 39' 31,92" N 24° 02' 59,56" E, 

42° 39' 31,41" N 24° 02' 59,62" E, 

42° 39' 31,10" N 24° 02' 59,94" E, 

42° 39' 30,83" N 24° 03' 00,74" E, 

42° 39' 30,65" N 24° 03' 01,10" E, 

42° 39' 29,52" N 24° 03' 02,67" E, 

42° 39' 29,17" N 24° 03’ 03,18" E, на кота 551,98м, 

- Участък 1, Лява стена: 

42° 39' 32,71" N 24° 03' 00,61" E, на кота 556,26м, 

42° 39' 32,46" N 24° 03' 00,09" E, 

42° 39' 31,91" N 24° 02' 59,72" E, 

42° 39' 31,46" N 24° 02' 59,76" E, 

42° 39' 31,18" N 24° 03' 00,06" E, 

42° 39' 30,93" N 24° 03' 00,82" E, 

42° 39' 30,73" N 24° 03' 01,22" E, 

42° 39' 29,71" N 24° 03' 02,63" E, 

42° 39' 29,47" N 24° 03' 03,18" E, на кота 551,98м, 

- Участък 2, Дясна стена: 

42° 39' 25,13" N 24° 03' 10,67" E, на кота 547,04м, 

42° 39' 24,72" N 24° 03' 10,94" E, 

42° 39' 24,01" N 24° 03' 11,47" E, 

42° 39' 23,18" N 24° 03' 12,23" E, 

42° 39' 22,70" N 24° 03' 12,61" E, 

42° 39' 21,85" N 24° 03' 13,81" E, 

42° 39' 21,50" N 24° 03' 14,38" E, 

42° 39' 21,37" N 24° 03' 14,58" E, 

42° 39' 21,03" N 24° 03' 15,09" E, на кота 544,66м, 

- Участък 2, Лява стена: 

42° 39' 25,24" N 24° 03' 10,84" E, на кота 547,04м, 

42° 39' 24,92" N 24° 03' 10,98" E, 

42° 39' 24,06" N 24° 03' 11,60" E, 

42° 39' 23,26" N 24° 03' 12,34" E, 

42° 39' 22,76" N 24° 03' 12,75" E, 

42° 39' 21,95" N 24° 03' 13,89" E, 

42° 39' 21,57" N 24° 03' 14,55" E, 

42° 39' 21,46" N 24° 03' 14,77" E, 

42° 39' 21,31" N 24° 03' 15,12" E, на кота 544,66м. 

Проектни параметри на Река Селска, разположена в поземлени имоти с 
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използването: идентификатори №9575, №9669, №9571 и №9596 по плана 

на село Чавдар, Община Чавдар, Област София, с цел – 

„изграждане на нови, реконструкция или модернизация на 

съществуващи системи и съоръжения за линейна 

инфраструктура, пресичаща воден обект и за защита от 

вредното въздействие от водите“: 

I. Пресичане на река Селска от канализационния 

колектор: 

– Пресичане 1, с дължина L= 19,50 м; 

– Пресичане 2, с дължина L= 12,40 м; 

– Пресичане 3, с дължина L= 10,00 м; 

– Пресичане 4, с дължина L= 9,37 м; 

– Пресичане 5, с дължина L= 6,50 м; 

– Пресичане 6, с дължина L= 10,95 м; 

II. Подпорни стени за защита от вредното въздействие на 

водите: 

– Участък 1, Дясна стена с дължина L= 149,70 м; 

– Участък 1, Лява стена с дължина L= 147,50 м; 

– Участък 2, Дясна стена с дължина L= 163,70 м; 

– Участък 2, Лява стена с дължина L= 158,60 м; 

Всички съоръжения ще се изпълнят, съгласно представения 

проект за обект: „Събирателни и канализационни колектори 

в село Чавдар, Община Чавдар, Област Софийска“. 

Условията, при които би 

могло да се предостави 

правото на използване на 

водите: 

 Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски 

район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или 

предизвикано замърсяване; 

 При започване на строителните дейности  да уведоми 

писмено БДИБР за последващо осъществяване на контрол; 

 Представянето на разрешително е необходимо условие за 

одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж 

по реда на Закона за устройство на територията;  

 Да не засяга водното течение в периода на размножаване 

на рибната фауна; 

 Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с 

петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на 

смазочни материали да става на специална площадка извън 

границите на реката; 

 Да не извършва нарушаване на естественото състояние на 

речното легло, брега на реката и крайбрежната заливаема 

ивица извън разрешения участък; 
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 Да не извършва изхвърляне на битови и строителни 

отпадъци; 

 Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна 

растителност и насаждения; 

 Да се осигурява по време на строителството непрекъснато 

протичане на екологичните водни количества, необходими 

за поддържане екосистемите в реката; 

 Съоръженията да се изградят съгласно одобрен 

инвестиционен проект, включващ план за безопасност и 

здраве, без нарушаване на възможността за свободно и 

безопасно оттичане на водите в реката; 

 Да се представи на контролните органи трасировъчна 

схема на съоръженията. На схемата да са показани 

координатите на определящите точки за габаритите на 

съоръженията; 

 От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и 

стриктно изпълнение на работния проект; 

 Преди започване на дейности в речното легло да се 

представи план за безопасност и здраве, съобразен със 

спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени 

мероприятия/дейности при провеждане на високи води в 

периода на строителство; 

 Да се поддържат параметрите на участъка и 

проводимостта му; 

 Да не се извършва изземване на наносни отложения в 

обхвата на разрешения за ползване участък;   

 По време на строителството да се извършва своевременно 

отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на 

депа извън границите на водния обект; 

 Да не се допуска замърсяване на повърхностните и 

подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация 

на ИП; 

 След приключване на работа машините да се извеждат 

извън коритото на реката на безопасно място; 

 След завършване на строителството да се представи в 

БДИБР схема с подробни точки и географски координати на 

изграденото съоръжение; 

 Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по 

всяко време  контролиращия орган до мястото на ползване с 

оглед извършването на контрол на изпълнението на 
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условията на разрешителното; 

 Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на 

контролиращият орган необходимите документи, данни, 

сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното 

ползване и предмета на проверката. 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при 

които да се издаде Разрешителното 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 БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул. 

„Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ 

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 


