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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  № 31520039/08.05.2008г., 

изменено и продължено с решения №  1834/14.12.2013г. и № 1848/28.01.2014г.,  

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) 

 

Обект  „Рибарници” 

Цели на заявеното водовземане  

от  

“Самостоятелно питейно-битово водоснабдяванe”; 

“Самостоятелно питейно-битово водоснабдяванe със 

специфична цел “производство на рибни продукти”; 

“Аквакултури”;  

“Други цели (хигиенизиране на външни и вътрешни 

площадки)”; 

на 

„Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, 

когато отнетата вода се ползва за питейно-битови 

цели“  

„Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, 

когато отнетата вода се ползва с цел производство на 

храни, лекарствени или козметични продукти“ 

„Водоснабдяване за аквзкултури“   

„Водоснабдяване за други цели“  

Водно тяло /подземен воден обект/, в 

което се предвижда водовземане 

 

BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген-Кватернер-

Карловска котловина” 

 

Системите или съоръженията, чрез 

които ще се реализира водовземането 

 

от 

един брой тръбен кладенец ТК и два броя шахтови 

кладенци /работен ШК1 и резервен ШК2/;  

на  

два броя тръбни кладенци -ТК1 и ТК2/стар ТК/ и два 

броя шахтови кладенци - ШК1, ШК2; 

Местност, административно 

териториална и териториална единица 

за съоръженията  

 

 

 

ЕКАТТЕ 

Два тръбни кладенец ТК1 и ТК2/стар ТК/ и два броя 

шахтови кладенци ШК1, ШК2, разположени на 

територията на ПИ с идентификатор 12005.11.51, 

местност „Сухите ливади“ по КККР на с. Войнягово, 

община Карлово, област Пловдив. 
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Заявено водно количество за 

водовземане 

От Q ср.год.=60,0 л/с. на  Q ср.год.  =  82,0л/с., от които: 

Q ср.год.=60,0 л/с. за ШК1 

Q ср.год.=18,0 л/с. за ШК2 

Q ср.год.=1,0 л/с. за ТК1 

Q ср.год.=3,0 л/с. за ТК2 

 

От Q год.   = 1986768,0 м3/г. на Qгод.   = 2580336,0 м3/г. 

 

От Sмакс.доп. = 0,16 м. на Sмакс.доп =2,79 м. (за ТК2/стар 

ТК/) 

Sмакс.доп. = 1,96 м. (за ТК1) 

От Sмакс.доп. = 3,07 м. на Sмакс.доп =2,78 м. (за ШК1) 

Sмакс.доп. = 2,04м. (за ШК2) 

 

 

 

 

Условия, при които би могло да се 

предостави правото за използване на 

водите 

 Спазване на разрешеното водно количество; 

 Спазване целите, за които е разрешено водовземането; 

 Провеждане на собствен мониторинг; 

 Монтиране на водомерно устройство, измерващо 

ползваните водни количества за разрешената цел на 

водовземане от водовземното съоръжение; 

 Монтиране на нивомер за измерване на нивото на 

подземните води в съоръжението; 

Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от 

Закона за водите; 

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които 

да се измени 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 на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 

или Централна поща, п.к. 307.  
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