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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект 

 

Цел на заявеното 

използване на водите:  

Цел на водовземане – „промишлено водоснабдяване“ и 

„водоснабдяване за пожарогасене“ 

Цел на ползването – „изграждане на нови системи, 

реконструкция или модернизация на съществуващи системи и 

съоръжения за водовземане от повърхностни води“ 

Водно тяло, в което се 

предвижда използване 

на водите: 

Водно тяло с код BG3AR400R017 – „Извор на река Върбица до 

град Златоград“; 

Воден обект – дере Печинско (съгласно ГИС – база данни на БД 

ИБР – река „без име“). 

Q ср. мног.  = 0,088 м3/сек = 88,00 л/сек; 

10%Q ср. мног.  = 0,009 м3/сек = 9,00 л/сек; 

Q 95%  = 0,003 м3/сек = 3,00 л/сек;  

Мин. допустим отток: Q мин доп. отток  = 0,009 м3/сек.= 9,00 л/сек. 

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.62, ал.1 и ал.6, във 

връзка с чл.44, ал.1, чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ 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–03–

20/13.08.2021г. за откриване на процедура за издаване на 

разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден 

обект – дере Печинско (съгласно ГИС – база данни на БД ИБР – 

река „без име“), поречие на река Арда, което е част от водно тяло 

с код BG3AR400R017 – „Извор на река Върбица до град 

Златоград, с цели:  

 цел на водовземане – „промишлено водоснабдяване“ и 

„водоснабдяване за пожарогасене“ – обект на водоснабдяване: 

„Фабрика за емулсионни взривни вещества“, разположен в 

поземлени имоти  ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10.4, 10.8, 10.16, 10.17 и 

009115 кадастрален район 10, собственост на „НИТРОКОМ“ АД, 

находящи се в землище на село Фабрика, масив 9 и село 

Цацаровци, Община Златоград, Област Смолян, съгласно чл.44, 

ал.1 от Закона за водите. 

 цел на ползването – „изграждане на нови системи, 

реконструкция или модернизация на съществуващи системи и 

съоръжения за водовземане от повърхностни води“, съгласно 

чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите, придружено с 



4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 60 47 20 

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg 

стр. 2 от 7 

изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, 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 ПУРБ 2016–2021г. в Източнобеломорски район на 

басейново управление, водното тяло, в което попада 

инвестиционното предложение (ИП) е определено в умерено 

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 постигане на по–малко строга цел 

по Макрозообентос, Електропроводимост, Манган (Mn), Мед (Cu) 

и Цинк Zn и постигане на добро състояние по показател кадмий 

(Cd), олово (Pb) и живак (Hg). 

Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на 

речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с 

Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет.  

Водовземането попада в чувствителна зона, респективно в зона за 

защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ, а именно в 

чувствителна зона – „водосбор на река Арда“ с код  BGCSARI01, 

включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.   

Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на 

местообитания и биологични видове, в които поддържането или 

подобряването на състоянието на водите е важен фактор за 

тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите 

включени в Раздел 3, точки 5.1 и 5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. 

Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна 

консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента 

не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма 

водоизточници за ПБВ. 

Заявеното искане за водовземане от повърхностно води – 

Печинско дере (съгласно ГИС – база данни на БД ИБР – река „без 

име“), с цел на водовземането – „промишлено водоснабдяване“ и 

„водоснабдяване за пожарогасене“ не попада в обхвата на забрани 

и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи 

мерки в ПУРБ. Дейностите по ИП свързани с водовземането и 

ползването на повърхностния водния обект попада в обхвата на 

следните мерки: 

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.“  
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В Приложение №1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена 

мярка с наименование: Осигуряване на измерване на 

количеството повърхностните води, действие за изпълнение на 

мярката: 2. Контрол на оттока в участъка след съоръжения за 

водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за 

регулиране на оттока. Осъществяване на ефективен контрол на 

водоползването, отговорен за изпълнението на мярката: БД. 

Мярката е с код CA_8_2. 

Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на 

речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с 

Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет.  

Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностния 

водния обект – Печинско дере (съгласно ГИС – база данни на БД 

ИБР – река „без име“), се намира извън определените райони със 

значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в 

Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат 

наводнени съобразно картите на районите под заплаха от 

наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. 

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от 

наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни 

последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, 

културното наследство, техническата инфраструктура и 

стопанската дейност. 

Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2016–2021 няма 

определена мярка. 

Системи и съоръжения, 

чрез които ще се 

реализира използването: 

Водовземането от дере Печинско е посредством дренажна шахта 

H=1,90м, изцяло под речното корито, с утаителна част. Същата 

включва 2 броя дренажни бетонови пръстена с H=0,70м облечени 

в геотекстил и предпазна мрежа. Около нея се предвижда 

едроломен камък с едрина 25÷30см. От нея посредством тръба 

DN315мм, водата постъпва в помпена шахта с дълбочина 4,80м с 

потопена помпа и вертикален общ водомерен възел (ВВ), 

разположен над КВН Q1% = 693,06м. От там чрез нагнетателят на 

помпата PE–HD DN50, L=23,40м водата постъпва в резервоар (две 

водни камери и една суха камера) за противопожарни (ПП) и 

промишлени нужди с обем V=140 куб.м, от които 120 куб.м. са 

предвидени за пожарогасене и 20 куб.м. за производствени нужди. 

В сухата камера на резервоара са монтирани ПП помпи и помпата 

за промишлени цели с монтиран хоризонтален водомерен възел 

(ВВ) на нагнетателят и. 

Отпадъчните води от дейността на обекта, след като преминат 

през локална пречиствателна станция за отпадни води  (ЛПСОВ) 
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ще се заустват в река Голяма река при следните географски 

координати 24°59'39,966"E и 41°26'30,958"N, и надморска 

височина Н=691,00 м, за което в БД ИБР е подадено заявление с 

вх. №РР–07–38/15.10.2021г., за откриване на процедура за 

издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден 

обект за заустване на отпадъчни води.  

Място на ползване, 

местност, 

административно–

териториална и 

териториална единица 

ЕКАТТЕ: 

Водовземането ще се осъществи посредством водовземна 

дренажна шахта, разположена в повърхностния воден обект – дере 

Печинско (съгласно ГИС – база данни на БД ИБР – река „без 

име“). 

Географски координати при мястото на водовземане и ползването 

(при водовземната шахта): 

41° 26' 32,2996" N 

24° 59' 36,7715" E   

Н=692,40м. (кота дъно дере Печинско). 

Географски координати на помпената шахта: 

41° 26' 32,3635" N 

24° 59' 36,8377" E   

Н=695,60м. (кота терен). 

Обект на водоснабдяване: „Фабрика за емулсионни взривни 

вещества“, разположен в поземлени имоти  ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 

10.4, 10.8, 10.16, 10.17 и 009115 кадастрален район 10, собственост 

на „НИТРОКОМ“ АД, находящи се в землище на село Фабрика, 

масив 9 и село Цацаровци, Община Златоград, Област Смолян. 

ЕКАТТЕ 76011   

Село Фабрика, Община Златоград, Област Смолян.  

ЕКАТТЕ 78241 

Село Цацаровци, Община Златоград, Област Смолян. 

Проектни параметри на 

използването: 

Заявените водни количества за извършване на дейността, са както 

следва:  

За противопожарни нужди Q ден.  = 1,30 л/сек; 

За производствени нужди Q ден.  = 0,50 л/сек;  

Общо: Q ден.  = 1,80 л/сек; 

Q год.  = 18 662,00 м3/год при Qср.ден = 0,60 л/сек = 51,80 м3/ден 

Условията, при които би 

могло да се предостави 

правото на използване 

на водите: 

Да не извършва водовземане за цели извън разрешените. 

Да спазва посочените в разрешителното параметри на 

водовземането – разрешено водно количество и лимит на 

ползваната вода, при спазване на всички условия при които е 

предоставено правото на използване на водите. 

Да не се извършва водовземане от дере Печинско без 

разрешително за заустване на отпадни води.  
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Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по–

висок приоритет. 

При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта 

на реката. 

Да осигурява по време на водовземането непрекъснато 

протичане на минимално допустимия отток от (9,00 л/сек), 

необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в 

реката. 

След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за 

водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, 

да се направи актуализация на необходимото минимално водно 

количество за поддържане на нормалното функциониране на 

екосистемите в района на руслото на река Върбица и 

актуализацията да се представи за одобрение в БД ИБР. 

В Пункт №1 (точка на водовземане) определен, като пункт за 

собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби 

повърхностни води от – Печинско дере (съгласно ГИС – база 

данни на БД ИБР – река „без име“), по показатели Температура, 

Активна реакция pH, разтворен кислород и електропроводимост, 

калциево–карбонатна твърдост, Mn, Cu, Zn, Cd, Pb, Ni –  един път 

годишно в периода Май – Септември.  

Пробовземането и анализа на водните проби да се извършат от 

акредитирана лаборатория, като се има предвид, че за металите и 

радиологичните показатели се изисква анализ на разтворена 

форма, съгласно изискванията в Приложение 7 от Наредба №Н–

4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води и 

Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои други 

замърсители от 2010г. 

Да се спазват изискванията на чл.84, ал.2 от Наредба 

№1/11.04.2011г. за мониторинг на водите. 

Изследването на водите да се извършва според разоредбата на 

чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – 

пробовземането, консервирането, транспортирането и 

изпитването на пробите да се извършва от акредитирана 

лаборатория. 

Да не нарушава хидравличната непрекъсваемост на реката, 

позволяваща миграцията на рибите. 

Да не допуска замърсяване на околната среда и водите. 

С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не 

се разрешава водовземане на водни количества за целите на 
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разрешителното, при протичане на водни количества в реката, по–

малки или равни на определения минимално допустим отток. 

Да се осигури измерване на количеството вода. Да се монтират 

необходимите измервателни устройства, отговарящи на 

нормативните изисквания. 

Титулярят на разрешителното следва да поддържа в изправност 

измервателното устройство за целия срок на действие на 

разрешителното.  

В случай, че се установи неизправност на измервателното 

устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на 

разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този 

период не може да бъде установен – от последната проверка на 

Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на 

възстановяване на изправността му. 

Да опазва монтираното измервателно устройство за измерване на 

ползваните водни обеми за целия период на действие на 

разрешителното. 

Да се монтират измервателни устройства с цел измерване на 

ползваните водни количества за отделните цели. 

Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения 

между водовземното съоръжение и измервателното устройство. 

Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите 

водни количества, като резултатите се нанасят в дневник. 

Да не нарушава обществени интереси и придобити права 

упражнявани по отношение на водните обекти и 

водностопанските системи и съоръжения. 

Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

незабавно – при възникване на аварийни условия или 

предизвикано замърсяване. 

Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в 

седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на 

дружеството. 

Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

незабавно при монтиране на измервателно устройство отговарящо 

на нормативните изисквания. 

Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко 

време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед 

извършване на контрол по спазване на условията на 

разрешителното. 

Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на 

контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, 
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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” 


