ОБЩИНА СИЛИСТРА
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Изх. № 03 / 29.09.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка чл. 46, ал.1 т.2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за
водите (ЗВ) и постъпило в заявление с вх. № ВхК - 7809 / 01.09.2020 г. от “Мони-Март-Стил”
ЕООД с адрес гр. Силистра, ул. ”Хан Кубрат” № 3, ет. 5, ап. 20 за откриване на процедура за
издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир “Срацимир” в
имот с идентификатор 68254.3.102 по КК и КР на с. Срацимир, общ. Силистра, с цел –
аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60, ал. 1, ал. 2 и
ал. 4 т. 5 от Закона за водите данни и документи. По подаденото заявление на основание чл. 60,
ал. 13, т. 4 от Закона за водите от Община Силистра е проверено служебно наличието на
задължения към Национална агенция по приходите, Агенция ”Митници” и Община Силистра.
1. Целта на заявеното
възпроизводство на аквакултури.

използване

на

водите:

риборазвъждане

и

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите;
- Поречие Дунав
- Код на водното тяло с код BG1DU000R001, име Дунав, код на типа BGTR6
- Язовир “ Срацимир” в землището на гр. Силистра.
3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:
язовир “Срацимир” с:
• максимален воден обем – до 149 000 м3;
• залята площ на язовира – 75,528 дка;
• Язовирна стена:
- тип - земно насипна със заскалявка на мокрия откос, и затревяване на
въздушния откос
- дължина на короната – 70 м.;
- височина – 4,5 м.;
- широчина на короната по билото – 6 м.
• Облекчителни съоръжения:
- основен изпускател – тръбна система ∅ 350 мм
- преливник – открит с правоъгълен напречен профил (1000 мм), изграден от
сглобяеми стоманобетонен елементи
4. Място на използване на водите, местността, административнотериториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ: язовир “Срацимир”, в
землището с. Срацимир, община Силистра ЕКАТТЕ: 68254, поземлен имот публична общинска
собственост с идентификатор 68254.3.102 с АОС № 301 / 27.02.1998 г.
Географски координати: N - 44°03′19,7˝
E - 27°20′22,1˝
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5. Проектните параметри на ползването: язовир “ Срацимир”с площ 75,528 дка.
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на
водите.
6.1.

Задължения при ползването на водния обект:

-

Да не се допуска замърсяване на водния обект;

-

Да не се извършва изпускане на води с цел риболов;

-

Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и
здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативния ефект
върху водната екосистема;

-

Да се осигурява подаване на вода за напояване на земеделски земи, при
наличие на издадени разрешителни за водоползване за напояване от евентуални
заявители, без това да застрашава отглеждането на риба.

-

Да се гарантира правото на гражданите за общо водовземане и/или ползване,
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.

-

Язовирната стена, хидротехническите съоръжения към нея и отвеждащия канал
да се поддържат в техническо изправно състояние обезпечаващо безаварийната
експлоатация на водния обект.
6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за
определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:
Заплащане да бъде съгласно договора за наем на водния обект - чл.194, ал.1
т. 4 от Закона за водите.
6.3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични
изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
- Да се взима един път годишно водна проба от язовира от акредитирана
лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели
разтворен кислород (О2), водороден показател (рН), биохимична потребност
от кислород (БПК5), общ фосфор (Р), нитрити (NО2), амониеви йони общо
(NH4), нейонизиран амоняк (NН3) и неразтворени вещества (НВ) в
съответствие с изискванията на чл. 1, т. 1 буква “б” и чл. 2, т. 1 от Наредба №
4/20.10.2000г. /ДВ, бр. 88/2000г./ за качеството на водите за рибовъдство и за
развъждане на черупкови организми и съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 71, ал. 2
от Наредба № 1 / 11.04.2011г. /ДВ, бр.34/2011г./ за мониторинг на водите.
-

Да се организира извършването на хидрологичен мониторинг чрез изграждане
минимум на 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 преливния ръб.
Срок: до три месеца от началния срок на действие на разрешителното.
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Докладвеане резултатите от провеждания собствен

мониторинг.

Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от
провеждания собствен мониторинг, във връзка с изискванията на чл.174 от
Закона за водите и чл.71, ал. 2 от Наредба №1 / 11.04.2011г. за мониторинг на
води.
срок: до1 месец от пробонабирането

-

6.4.

Използване на водите в съответствие с целите, параметрите и
условията на тяхното предоставяне.

-

Да спазва параметрите на разрешеното водоползване;

-

При осъществяване на дейността да се извършва постоянен контрол върху
състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея, на горния и долния
участък на водния обект, като същевременно се вземат мерки за отстраняване
на неизправностите по същите, и се информират своевременно компетентните
органи: Басейнова дирекция ”Дунавски район”; Дирекция “Пожарна
безопасност и защита на населението” и Община Силистра;

-

При установяване на неизправност на, язовирната стена и облекчителните
съоръжения титулярът на разрешителното е длъжен незабавно за уведоми
писмено контролиращия орган - Басейнова дирекция ”Дунавски район”,
Дирекция “Гражданска защита” и Община Силистра относно датата на
установяване на неизправността и предприетите мерки;

-

При наложително изпускане на води във връзка с висока вълна, възникване на
авария или извършване на ремонтни дейности, титуляра на разрешителното е
длъжен своевременно да уведоми:
•
контролиращия орган Басейнова дирекция Дунавски район;
•
Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”;
•
Община Силистра.

-

При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително
отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностни води, да
уведоми писмено незабавно контролиращия орган - Басейнова дирекция
Дунавски район и РИОСВ-Русе за заплахата, и за предприетите превантивни
мерки в съответствие с разпоредба на чл. 20 на Закона за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологично щети;

-

Да предостави в срок до 31 март на следващата отчетна година на
контролиращия орган доклад за изпълнението на условията в настоящото
разрешително, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Копие от
доклада да бъде предоставяно и в Община Силистра;
Срок : ежегодно

-

При необходимост от прилагане на специфични методи за рибовъдство да се
уведомяват предварително Басейнова дирекция - Дунавски район и
собственикът Община Силистра, като се представя за съгласуване
обяснителна записка с приложени „мерки" за недопускане на замърсяване на
водите и принадлежащите земи на водохранилищата;
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-

Режим на риболов - съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА),
(ДВ, бр. 41/2001);

-

Разрешен режим на ползване - целогодишно;

-

Два пъти годишно (от 1 март до 30 април и от 1 септември до 30 септември)
титулярна на разрешителното заедно със представител на Собственика и
Оператора на язовирната стена да
извършва технически преглед на
състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея и на горния и
долния участък, на водния обект съгл. чл.133 от Наредба за условията и реда
за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им
състояние;

-

Резултатите от техническите прегледи (огледи), профилактика и изпитвания
да се отразяват в протоколи, копие от които да бъдат представяни на
Басейнова дирекция ”Дунавски район”, Дирекция “Пожарна безопасност и
защита на населението”;

-

Документите,
отразяващи
резултатите
от
прегледите (огледите),
профилактиката и изпитванията, да се съхраняват в досието на обекта от
Собственника на водния обект;

-

Да се поддържа нормалната проводимост на трасето на преливника и речното
русло (отвеждащия канал) на разстояние до 500м. от язовирната стена;

-

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 аварии/ и за ограничаване на риска за хора, материални
ценности и околна среда и незабавно уведомява Собственика, Басейнова
дирекция ”Дунавски район” и Дирекция ”Гражданска защита” и Община
Силистра;

-

Да се изпълнява стриктно разработения 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.

-

Действието на разрешителното се прекратява по реда и при условията на чл.
79, ал. 1 от Закона за водите, включително в т.ч и при неупражняване в срок от
1 (една) година на произтичащото от настоящото разрешително право на
ползване;

-

Изменение и/или продължаване на разрешителното се извършва по реда на
Глава четвърта, Раздел ІІІ от Закона за водите;

-

Кмета на община Силистра може да постанови отнемане на разрешителното
по реда на чл. 79а от Закона за водите при:
 неизползване на изградена водностопанска система за срок една година;


осъществяване на ползване извън целите, посочени в разрешителното;
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нарушаване условията на разрешителното;



неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в
него срок;



неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на
използването;

6.5.
-

Опазване на водите и околната среда.
Да не се допуска замърсяване на водния обект с петролни продукти,
битови, строителни и производствени отпадъци;

-

Да не се извършва заустване води с битов, производствен или друг
произход във водния обект.

-

Ежегодно титуляр на разрешителното да представя на контролиращия
орган - Басейнова дирекция ”Дунавски район” доклад за изпълнените
дейности свързани с опазване на водите и безопасната експлоатация на
водния обект.
Срок: до 31 март на следващата отчетна година

6.6. Осигуряване достъп
при осъществяване на контрол на
разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни,
сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета
на проверката:
-

Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време
контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на
контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

-

Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия
орган необходимите документи, данни, сведения, справки, и обяснения,
свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

-

Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия
орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения,
свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.7.
-

-

Продължаване на разрешителното:
Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда
на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на
действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, не
по-късно от 3 месеца преди изтичането му.
Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72, чл. 76 и
чл.78 от Закона за водите.

- Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при
условията на чл. 79 от Закона за водите.
6.8.

Отнемане на разрешителното:
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-

Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:
Нарушаване условията нa разрешителното;

-

Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в
него срок;

-

Не упражняване на права в определените в разрешителното параметри на
използването.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от
заинтересованите лица.
Община Силистра, ул. “Симеон Велики” № 33
гр. Силистра пош. код 7500
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересуваните 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.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра
Изготвил: ..........................................
/ Т. Великов – Гл. експерт ЕООС /
Съгласували :
1. инж. Т. Борачев – Зам.- кмет УТ:
2. инж. В. Тодорова – Директор д-я УТ:
3. Н. Николов – Директор д-я “Правна”:
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