Вълчи дол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Област Варна

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл. „Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

Изх.№ РД 08-01-1643/
18.07.2013 г.
СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите
На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и 2 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило
е заявление в Община Вълчи дол, вх. № РД 7700-348/15.05.2013 г. от „Кей енд Кей-Консулт” –
ЕООД, представлявано от Кирил Кръстев със седалище и адрес на управление гр. Варна, район
Младост, ул. Топола 5, ет. 2, ап. 6, ЕИК 148086978 за откриване на процедура за издаване на
разрешително за ползване на повърхностен воден обект-публична общинска собственост с цел
аквакултури и дейности свързани с тях, без ползване на допълнителни съоръжения, придружено с
изискващите се по чл. 60, ал. 1 от ЗВ данни и документи обявявам следното съобщение:
1. Цел на заявеното ползване на водния обект: аквакултури и дейности свързани с тях, без
ползване на допълнителни съоръжения.
2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: язовир Звънец, поземлен имот (ПИ) №
000011, землище на с. Звънец с ЕКАТТЕ 30555, община Вълчи дол, област Варна. Заявената
площ за ползване е 99,240 дка.
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането: без ползване на
допълнителни съоръжения, без водовземане.
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и
териториална единица, код по ЕКАТТЕ: язовир Звънец, поземлен имот (ПИ) № 000011,
землище на с. Звънец с ЕКАТТЕ 30555, община Вълчи дол, област Варна.
5. Проектни параметри на използването: в точки с географски координати на яз. Звънец
43º29´55" N и 27º36´25" Е.
6. Условия при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
6.1. забранява се източването на язовира с цел улов на риба или по други съображения, без
предварително писмено уведомяване и разрешение от БДУВДР-Плевен;
6.2. оптимално осъществяване на дейността по възпроизводство на аквакултури (хранене и
здравословно състояние на шарановите риби) с цел предотвратяване на негативен ефект
върху екосистемите;
6.3. редовно извършване на мониторинг на екологичното състояние на повърхностните води,
като се вземат веднъж годишно, през летния сезон водни проби за определяне качеството
на водите от язовира. Пробонабирането да се извършва в района на водовземното
съоръжение на основния изпускател, на ½ от дълбочината на водата, по следните
показатели: разтворен кислород (О2), водороден показател (pH), биохимична потребност от
кислород (БПК5), общ фосфор (Р), нитрити (NO2), амониеви йони общо (NH4), нейонизиран
амоняк (NH3) и неразтворени вещества (НВ) в съответсвие с изискванията на чл. 1, т. 1,
буква „б” и чл. 2, т. 1 от Наредба № 4/20.10.2000 г. (ДВ, бр. 88/2000 г.) за качеството на
водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1
и чл. 79 от Наредба № 5/23.04.2007 г. (обн. ДВ, бр. 44/2007 г.) за мониторинг на водите;
6.4. пробонабирането и анализа на повърхностните води, съгласно показателите в т. 6.3. да се
извършват от акредитирана лаборатория и да се представят в Басейнова дирекция за
управление водите на Дунавски район в срок до 15 дни от изготвянето на анализите;
6.5.да се осигурява вода за напояване на поливни площи при наличие на полезен воден обем в
язовира - над технологичния минимум, необходим за поддържане живота на рибите и за

контрола върху качеството на водите, обитавани от риби;
6.6. да се извършва постоянен контрол върху състоянието на язовирната стена и съоръженията
към нея и се вземат мерки за отстраняване на неизправностите по същите, като се
информират своевременно компетентните органи: Басейнова дирекция за управление
водите на Дунавски район и Областно управление „Пожарна безопасност и защита на
населението” – Варна;
6.7. да се поддържа нормалната проводимост на трасето на преливника и речното русло, на
разстояние до 500 м от язовирната стена;
6.8. при изпускане на води от язовира по време на преминаване на висока вълна, както и при
опасност от авария или при извършване на ремонтни работи, ползвателят предприема
мерки за нейното безпрепятствено провеждане (отстраняване на аварията) и за ограничавне
на риска за хора, материални ценности и околна среда, и незабавно уведомява собственика,
басейновата дирекция за управление на водите, органите на местното самоуправление и
Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;
6.9. при необходимост от прилагане на специфични методи за рибовъдство, да се уведомява
предварително Басейнова Дирекция за Дунавски район, като се предоставя за съгласуване
обяснителна записка с приложени „мерки” за недопускане на замърсяване на водите и
принадлежащите земи на водохранилищата;
6.10.
в случаите на установени масови (не единични) измирания на риба, незабавно да се
уведомят съответните компетентни органи – БДУВДР-Плевен, РИОСВ-Варна и Областна
дирекция „Безопасност на храните”-Варна, за вземане на мерки по компетентност;
6.11.
да се организира извършването на хидрологичен мониторинг, чрез изграждане на
минимум един водомерен (нивомерен) пост, като данните от отчета на водното ниво и
завирения обем на водата в язовирната чаша се нанасят ежедневно в специална книга
(дневник), която да се съхранява на обекта и предоставя на компетентните органи при
поискване. На видно място в книгата да са записани основните технически параметри на
язовирната стена и съоръженията, включително основен изпускател и преливник, както и
котата на преливника;
Срок: до шест месеца от началния срок на действие на разрешителното.
6.12.
да се осигурява подаването на минимално водно количество от 1л/сек, необходимо за
функциониране на екосистемите в коритото на реката след язовирната стена, при наличие
на полезен обем в язовира, в съответствие с изискванията на т. 6.5.

Режим на риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА. ДВ, бр.
96/2006 г.).

7. Място на представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите
лица: Община Вълчи дол, гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и 3 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 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕНКА ЙОРДАНОВА,
Кмет на община
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