ОС № 05/29.08.2017 г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА /СУ 1993 /: ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ПО чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ
НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Закон за водите - чл.50, чл.52, ал.1, т.3, б.“б“, чл.195а, ал.4, т.4 и приложение 9 от Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Необходими за изпълнение на услугата документи:

Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - язовири - публична общинска собственост (по образец) с приложени следните
документи:
1. Заверен документ за платена такса за издаване на разрешително;
2. Декларация съгласно чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда (по образец);
3. Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган (осигурява се служебно от Община
Бургас);
4. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата
„водоподаване“ – когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползване на съществуващи съоръжения;
В зависимост от заявената цел на ползване се представят допълнително следните документи по чл.60, ал.4, т.1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл.31, чл.32, чл.33, чл.35
от Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр.100 от 16.12.2016 г.):
► За цел изграждане на нови и реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения
• инвестиционен проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията;
• хидроложка част и хидравлично оразмеряване;
• обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 156е, ал. 2 от Закона за водите, в случаите когато чрез изземването на
наносни отложения се изменят физичните характеристики на повърхностно водно тяло.
► За цел плаващи съоръжения в язовири:
• проект, одобрен от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за изграждане на съоръжението и за дейността му, който включва: характеристика на
инвестиционното предложение; схема за преместване на съоръжението при промяна на установеното водно ниво; предварителен договор с ВиК оператор за
транспортиране на отпадъчните води и с фирма, притежаваща разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци по Закона за
управление на отпадъците, за извозване на образуваните отпадъци и/или проект за пречистване на отпадъчните води, когато такива се формират от
извършваната дейност на плаващото съоръжение;
• документ за регистрация и годност на плаващото съоръжение от Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
• договор с водолазна фирма за годишно обслужване на закотвящите съоръжения;
• одобрен авариен план за целия период на строителство.

► За цел аквакултури и свързаните с тях дейности, чрез използване на съоръжения за осъществяване на дейността:
• проект за дейността, който включва: характеристика на инвестиционното предложение, включително обосновка за заявен лимит за производство на
аквакултури, в тон/година; описание на технологичния процес за отглеждане на посочените в проекта аквакултури; технически параметри и оборудване на
съоръженията за използване на водния обект, когато се използват плаващи (садки) и потопяеми съоръжения; обосновка на необходимата производствена и
експлоатационна площ;
• съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за стопански риболов и зоните за рибовъдство в големи
язовири - когато язовирът не е зониран;
• одобрен от общинския експертен технически съвет проект за промяна на предназначението на язовира, съгласно чл. 60, ал. 4, т. 5, буква „г“ от Закона за
водите;
• идентификационни данни (номер, дата на издаване, срок на валидност) на концесионен договор или договор за наем, аренда и др. – при ползване на водни
обекти – публична държавна собственост или публична общинска собственост;
• последният протокол от комисията за извършване на технически прегледи по чл.14, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на
техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на техническото им състояние (обн., ДВ, бр. 81
от 14.10.2016 г.)
► За цел аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността:
• проект за дейността, който включва: характеристика на инвестиционното предложение, включително обосновка за заявен лимит за производство на
аквакултури, в тон/година; описание на технологичния процес за отглеждане на посочените в проекта аквакултури; технически параметри и оборудване на
съоръженията за използване на водния обект, когато се използват плаващи (садки) и потопяеми съоръжения; обосновка на необходимата производствена и
експлоатационна площ;
• одобрен от общинския експертен технически съвет проект за промяна на предназначението на язовира, съгласно чл. 60, ал. 4, т. 5, буква „г“ от Закона за
водите;
• идентификационни данни (номер, дата на издаване, срок на валидност) на концесионен договор или договор за наем, аренда и др. – при ползване на водни
обекти – публична държавна собственост или публична общинска собственост;
• последният протокол от комисията за извършване на технически прегледи по чл.14, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на
техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на техническото им състояние (обн., ДВ, бр. 81
от 14.10.2016 г.)
► За цел изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата
• технически проект за изземването, който съдържа: надлъжен профил на заявения участък/участъци; напречни профили; обем на наличните наносни
отложения; обем от наносни отложения, заявени за изземване; схема на опорната геодезична мрежа с основен репер; транспортна схема за извозване на
иззетия материал, одобрена от общината; място за депониране на иззетия материал, което трябва да е извън границите на водния обект; схема на заявения
участък, от който ще се изземват наносни отложения; мерки за недопускане на потенциални срутища и свлачища в язовира и бреговата ивица;
• обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 156е, ал. 2 от Закона за водите, в случаите когато чрез изземването на
наносни отложения се изменят физичните характеристики на повърхностно водно тяло.
Забележка: Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя
върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.

Външни администрации /институции

*

Срок

Цена

веднага

250 лв.

Областен управител

отдел "Екологични политики и
програми"

1. Приемане на заявлението по образец
с приложените документи и
регистриране в деловодната система
АКСТЪР-ОФИС.
2. Насочване на преписката за
резолюция от Кмет, Зам.-кмет
„Европейски политики, околна среда“ и
Директор дирекция „ОС“.
3. Разглеждане на заявлението и
съдържанието на приложените
документи, на основание чл.61, ал.2 от
Закона за водите.
3.1. При неизпълнени изисквания по
чл.60 от ЗВ, заявителят се уведомява да
отстрани несъответствията в срок от 2
месеца
4. Съгласуване с Басейнова дирекция за
Черноморски район, параметрите на
ползване. Преценка по чл.62, ал.1 от
Закона за водите

Кмет, зам.-кмет "Европейски
политики, околна среда",
директор на дирекция ОС

по

Център за административно
обслужване, деловодство

Технологични операции /Задачи
изпълнение на услугата/

Общинска администрация

Басейнова Дирекция за
Черноморски район - Варна

Изпълнители /структурни звена в
Общината, Външни структури/

2 дни

*

*

20 дни

*

2 месеца

*

20 дни

5. При липса на основания за отказ, се
провежда процедура на обявяване на
искането по реда и при условията на чл.
62а - 64 от Закона за водите, изготвяне
проект на разрешително.

*

20 дни

5.1. Публично обявяване на
съобщението по чл.62а от ЗВ

*

14 дни

6. Изготвяне на докладна записка до
Общински съвет /ОбС/ с проект на
решение

*

30 дни

*

20 дни

7. Изпълнение на приетото решение на
ОбС, след изтичане на срока за
контрол от Областния управител, което
включва:
7.1. Съгласуване на разрешителното за
ползване на воден обект с Директор
Дирекция „ОС“, Директор Дирекция
„ПНО“, Зам.-кмет „Европейски
политики, околна среда“ и подписване
8. Регистрация на изходящия документ
в системата “Акстър офис“
9. Разрешителното за ползване на воден
обект се изпраща писмено на заявителя,
Басейнова дирекция за Черноморски
район и МОСВ
Съставил:
Утвърдил:

2 дни

*

веднага

*
*

Дата:

