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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностен 

воден обект 

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) 

 

 

   

АНГЕЛ ГЕРОВ 

Кмет на Община Пирдоп 

 

Цел на заявеното използване на 

водите: 

Осигуряване на „промишлена вода“ за противопожарни нужди на претоварна  

гара „Асарел“, гр. Пирдоп    

 

Водно тяло, в което се  

предвижда използване на водите: 

Водно тяло с код BG3MA800RL180 

Воден обект – язовир „Душанци“ 

 

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  

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с чл. 52, 

ал. 1, т. 3, буква „а“ от същия закон и постъпило в Община Пирдоп заявление 

с вх.№7000-178/09.05.2021г. за продължаване на разрешително 

№0006/15.08.2013 год., последно продължено с Решение №0010/01.09.2017 

г. 

Заявлението е придружено с изискващите се по Закона за водите и  

чл.43 от Наредбата за ползването на повърхностните води данни и документи. 

При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са  

налице основания за отказ. 

Изисквания за провеждане на собствен мониторинг: точка на водовземане; 

Показатели  - Активна реакция pH, температура, разтворен кислород, 

електропроводимост, наситеност на кислород, БПК5, ХПК; Честота на 

пробонабиране – четири пъти годишно за ФХ показатели, прозрачност и 

Хлорофил А – един път годишно през летните месеци. 

Системи или съоръженията, чрез които 

ще се реализира водовземането: 

Съществуващ производствен водопровод  Ø  100, собственост на „Аурубис 

България“ АД  

 

Място на използване на водите,  

местността, административно-

териториалната и териториалната 

единица, кода по единния 

класификатор на административно-

териториалните и териториалните 

единици: ЕКАТТЕ / 

Единен идентификационен код за 

юридически лица и еднолични 

търговци: 

Претоварна гара Асарел, Промишлена зона, гр. Пирдоп, общ. Пирдоп 

ЕКАТТЕ 56407 

 

 

 

 

 

822106269 

 

Проектни параметри на използването: 

 

Предвижда се продължаване срока на действие Разрешително 

№0006/15.08.2013 год., продължено с Решение №0010/01.09.2017 г. за 

ползване на повърхностен воден обект – яз. Душанци.  

Разрешено водно количество - до 5 л/сек. 

Условията, при които би могло да 

се предостави правото за използване 

на водите: 

1. Да извършва ежемесечно наблюдение и отчет на ползваните водни 

обеми. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който 

да изпраща в Община Пирдоп в края на всяка година; 

2. При експлоатация на обекта да извършва ежедневно наблюдение и 

отчет на ползваните водни обеми, който да изпраща в Община Пирдоп 

в края на всяка година. 

Място за предоставяне на писмени 

възражения и предложения от 

заинтересовани лица: 

Община Пирдоп  

гр. Пирдоп 

пл. ”Тодор Влайков” №2 

ет.2, стая №5 
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