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С Ъ О Б Щ Е Н И Е съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите
На основание чл. 62а, ал. 1, от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. №
08.00-6/14.01.2020 г. от Общинско предприятие „Водоеми и пазари“, представлявано от
Александър Георгиев Спасов със седалище и адрес на управление п.к. 2230, гр.
Костинброд, община Костинброд, ЕИК 0007763630147 за откриване на процедура за
издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-публична
общинска собственост с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с
изискващите се по чл. 60, ал. 1 от Закон за водите данни и документи, обявявам
следното:
1.

Цел на заявеното използване на водите:
Риборазвъждане, отглеждане и спортен риболов

Водно тяло, в което се предвижда използването на водите:
Язовир „Маслово“, поземлен имот с идентификатор 38978.300.70, гр.
Костинброд, община Костинброд по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК с
площ 86917 кв.м. Заявената площ за ползване е 86917 кв.м.
Воден обект: река Блато, Водно тяло: BG1IS400R012
2.

2а.
(нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) фактическите основания,
при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло,
определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните
басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към
разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл.
135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13:
Разрешителното ще се издаде във връзка със заявление с вх. № 08.006/14.01.2020 г. и на основание чл. 46, ал. 1, т. 2, чл. 50, ал. 2 и ал.3, т. 1, чл. 52, ал. 1, т.3
във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за водите.
Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. водният обект, за който е
подадено заявление за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Маслово“,
находящ се в землището на гр. Костинброфд, община Костинброд, област Софийска
попада върху района на разпространение на подземното водно тяло „Порови води в
Неоген-Кватернера-Софийска долина” с код BGIG00000NQ030. Инвестиционното
предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните
екосистеми при спазване на мерките заложени в ПУРБ и ПУРБ за повърхностно водно
тяло с код BG1IS400R012 и забраните и ограниченията, предвидени в Закона на
водите. Инвестиционното предложение е допустимо съгласно изготвения ПУРБ 20162021 г. и ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район при спазване на заложените в него
мерки.
3.

Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1.

Язовир:
Обща площ: 86917 кв.м.;
Залята площ: 86,93 дка.;
Общ обем на язовира: 175000 м3;
Полезен обем на язовира: 155000 м3;
Мъртъв обем: 20000 м3;
Година на завиряването 1961 г.
Период на изравняване на оттока: Многогодишен изравнител;
Предназначение на язовира: Напояване, риборазвъждане и рекреация.

3.2.

Язовирната стена:
 Земно насипна язовирна стена (ЗНЯС);
 Широчина на короната: 7,00м.;
 Максимална височина на стената: 4,00 м.;
 Дължина на язовирната стена по короната: 200,83м.;
 Среден наклон на водния откос: 1:2,74;
 Среден наклон на въздушния откос: 1:2,74;
 Кота било язовирна стена:542,00м.;
 Кота дъно язовир: 538,00м.;
 Кота HBPBH: 541,00м.;
 Кота HBBH: 541,70м.










4.
Мястото на използване на водите, местността, административнотериториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на
административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на
използване:
Поземлен имот с идентификатор 38978.300.70, гр. Костинброд, община
Костинброд по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 86917 кв.м.
Заявената площ за ползване е 86917 кв.м.
5.

Проектните параметри на използването, включително:

а) количество на водите:
Общ годишен воден обем - 175 хил. м3, разпределен по месеци – 14 583 м3/м.
б) индивидуални емисионни ограничения и срока на достигането им - при
разрешителните за заустване на отпадъчни води:
Неприложимо. Ползването на водния обект не е с цел заустване на отпадъчни
води.
в) понижение на водното ниво - при разрешителните за водовземане от подземни
води:
Неприложимо. Ползването на водния обект не е с цел водовземане.
6.
Условия при които би могло да се предостави правото за използване на
водите:
6.1.
Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) по време на
преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на
аварийни условия или предизвикано замърсяване;
6.2.
Да уведоми БДДР незабавно при приключване използването на водния обект,
преди крайния срок на действие на разрешителното;

6.3. Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява и да изпраща в БДДР
всяко решение на съда за промяна на обстоятелствата по регистрацията на Общинско
предприятие “Водоеми и Пазари”;
6.4.
Ежегодно до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на Директора
на БДДР с център гр. Плевен, доклад за изпълнение на условията в разрешителното;
6.5.
Да не допуска замърсяване на околната среда и водите е отпадъци и петролни
продукти;
6.6.
Да опазва съществуващата брегова ивица и намиращите се на нея дървесна и
храстовидна растителност;
6.7.
Да не създава условия за ерозия на заливаемата ивица;
6.8.
Да не извършва изземване на наносни отложения;
6.9.
Да не допуска заустване на непречистени отпадъчни води в язовир „Маслово”;
6.10 .Да осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно
състояние на рибите) е цел предотвратяване на негативен ефект върху водната система;
6.11. Да не изпуска води от язовир „Маслово” с цел улов на аквакултури;
6.12. Да разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или
извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по
време на, ползването на водния обект;
6.13. Трайно да сигнализира пунктовете за собствен мониторинг и да осигури
безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях;
6.14. Да извършва собствен мониторинг за качеството на водите по следните
показатели: разтворен кислород, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия
(БПК5), фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба №
1/11.04.2011 г. (ДВ, бр. 34/2011 г.) За мониторинг на водите. Изследването да се
извършва от акредитирана лаборатория;
6.15. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да представи в БДДР в
съответствие с изискванията на чл. 174 от Закон за водите (ЗВ), в 14-дневен срок от
връчването на протокола;
6.16. Да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед
извършването на контрол на изпълнението на условията по разрешителното. Да
представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки
и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката;
6.17. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.
78 от ЗВ, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава
пред органа, който го е издал, не по-късно от три месеца преди изтичането му;
6.18. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72-77 от Закон за
водите',
6.19. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при
условията на чл. 79 от ЗВ;
6.20.Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:
■
Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в
разрешителното;
■
Нарушаване условията на разрешителното;
■
Неупражняване на права, предоставени е разрешителното в определения в него
срок;
■
Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на
използването;
■
Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите,
параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено
водоползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от
административно наказателна отговорност по чл. 200 от ЗВ.
7.
Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от
заинтересованите лица:

Община Костинброд, п.к. 2230, гр. Костинброд, ул. Охрид № 1.
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закон за водите 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.

