
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на околната среда и водите 

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № ПВ2- Ш З М
Плевен 30. (£■ 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, аЛ.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона 
за водите (ЗВ), във връзка с извършена инвентаризация по Разрешително за водовземане 
№ 11590677/ 20.10.2011 г., и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни 
количества в разрешителното. С оглед съществуващия недостиг на свободни водни 
количества за подземно водно тяло BG1GOOOOONQOBO „Порови води в Неоген-Кватернера 
- Софийска долина”, определени съгласно изискванията на чл.46а от Наредба № 1/ 
10.10.2007 год. и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права 
в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание 
за отнемане на част от водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 
от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел/и на заявеното използване на водите: Други цели -  без промяна

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в 
Неоген-Кватернера - Софийска долина - BG1G00000NQ030 -  без промяна

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец .,ТК -  ПЕТРОЛ. ОБОРИЩЕ. СОФИЯ” -  без промяна

4. Място на водовземане: - без промяна

5. Обект на водоснабдяване: Автомивка -  без промяна

6. Проектни параметри на използването:

Разрешен средноденонощен дебит: Qcp. дн.= 0.1 л/сек 

Разрешен годишен воден обем: 3154 куб.м/годишно 

Останалите параметри на водовземане не се променят.

7. Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на 
подземните води:

- За други цели -  3154 куб.м/годишно

8. Условия, при които би могло да се предостави правото на използване на 
водите: -  без промяна

9. Място за предоставяне на писмени възражения или предложения от 
заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен -  5850, ул. 
„Чаталджа” №60.
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Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.З от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу 
издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде 
издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 (четиринадесет) 
дневен срок от обявяване на съобщението.
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