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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 № 31591450/29.06.2021г., за водовземане от подземни води, чрез 

нови водовземни съоръжения 

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 БДИБР на адрес: гр. Пловдив -  4000, ул. „Янко 

Сакъзов” № 35, или Централна поща, п.к. 307.  

 

 

ВАСИЛ УЗУНОВ 

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 

(съгласно Заповед № РД-03-179/21.06.2022 г. на  Директора на Басейнова дирекция ИБР) 
 

 

ОБЕКТ:                 

„Автомивка “ в ПИ с идентификатор 

68850.502.530 по КККР на град Стара Загора, 

община Стара Загора, област Стара Загора. 

Цел на заявеното водовземане  Водоснабдяване за други цели. 

Водно тяло /подземен воден обект/, в 

което се предвижда водовземане 
BG3G00000К2030  „Пукнатинни води   – 

Брезовско – Ямболска зона”. 

Качествено състояние на частта от ПВТ 

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на 

ИБР подземно водно тяло BG3G00000K2030 е в 

добро химично състояние и добро количествено 

състояние.  

Целта за опазване на околната среда за подземно 

водно тяло BG3G00000K2030 е опазване на 

доброто химично състояние и предотвратяване 

влошаването. 

Съгласно Доклад за състоянието на водите през 

2020г., общата оценка на химичното състояние на 

ПВТ  BG3G00000K2030 е „добро”. 

Системите или съоръженията, чрез 

които ще се реализира водовземането 

Един тръбен  кладенец (ТК) с дълбочина 30м. 

Местност,административно-

териториална и  

териториална единица  

за съоръженията  

 

ЕКАТТЕ 

1 брой ТК, изграден на територията на ПИ с 

идентификатор 68850.502.530 по КККР на град 

Стара Загора, община Стара Загора, област Стара 

Загора. 

 

68850 

Параметри на разрешеното водовземане 
От  Sмакс. доп.експл.  = 0,32м.  на  Sмакс.доп.експл.   = 1,60м. 


