
 

7000 РУСЕ 
ИЗП.ДИРЕКТОР: 082/823130 
E-mail: appd@appd-bg.org 

УЛ. “СЛАВЯНСКА” № 6 
ГЛ.СЕКРЕТАР: 082/823132

ФАКС: 082/823131

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ 

 
  
 

 
СЪОБЩЕНИЕ 

 
 

На основание чл. 62а от Закона за водите и постъпило в ИАППД заявление вх. № 
ВО-2/27.07.2015 г. от „ПОЛАРИС-8” ООД, ЕИК 118010309, откривам процедура за 
издаване на разрешително за ползване на воден обект в участъка km 390.800 до km 389.000, 
със заявител „ПОЛАРИС-8” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Петър 
Райчев” № 12, офис 3, при следните параметри и условия на разрешителното: 
 

▪ ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО: изземване на наносни отложения от река Дунав с плаващи 
средства в участък от km 390.800 до km 389.000 до 230 000 m3/годишно  
 

▪ ВОДНО ТЯЛО: BG1DU000R001 (р. Дунав).  
 

▪ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ: плаваща техника 
(съоръжение). Драгирането ще се извършва с многокофена дълбачка или с кран с грайферна 
кофа, поставен на шлеп. Транспортирането до пристанищата се осъществява с шлепове, 
където се разтоварват на специализиран кей за инертни материали. 
 

▪ МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ: 
 

Географски координати (в координатна система WGS_84-BL):     
 

№ на точки Ширина  Дължина  
1. 44°08’04.24” 27°05’32.31” 

2. 44°08’08.31” 27°05’54.86” 
3. 44°08’10.56” 27°06’48.65” 
4. 44°08’07.80” 27°06’48.91” 
5. 44°07’59.70” 27°06’08.49” 
6. 44°07’58.21” 27°05’32.30” 

 

▪ МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА): 
с.Ветрен, област Силистра 

 
▪ ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ: 
От km 390.800 до km 389.000 – съгласно горепосочените географски координати. 

 
▪ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ: 
Да не допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти; да се 

изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък като схема на 
мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в Басейнова дирекция и 
ИАППД; да спазва технологията на изземването на наносни отложения чрез плаващи 
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средства, да добива и транспортира наносни отложения с технически средства, 
притежаващи необхосимите документи за техническа годност; да транспортира добитите 
наносни отложения от мястото на ползване до разтоварен пункт; да не се депонира материал 
в границите на водния обект; да не се допуска образуването на дънни ями; дейностите по 
изземването да бъдат съобразени с местоположението на съоръженията за възстановяване 
на брега на р. Дунав; да се представи в Басейнова дирекция и ИАППД годишен доклад, 
съдържащ геодезически измервания и справка за обема на иззетите през отчетната година 
наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация магистър-инженер по 
съответната специалност - ежегодно, към датата на крайния срок на действие на 
разрешителното.  

Издаването на разрешителното е допустимо при условие, че местоположенията на 
природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ „Остров Чайка“ не попадат в границите 
на определения участък за добив на наносни отложения от река Дунав. 
 

В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на 
съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на 
разрешителното, предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с 
оглед гарантиране на лични или обществени интереси. 

 
Възраженията и предложенията се представят в Изпълнителна агенция „Проучване и 

поддържане на р. Дунав”, гр. Русе 7000, ул. „Славянска” № 6.  
 
 
 
 

инж. Павлин Цонев 
Изпълнителен директор на ИАППД 
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