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СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите
Община Попово на основание чл.72, ал.1,т.2/чл.79,ал.2 и ал.3 от Закона за водите (ЗВ),
съобщава, че е постъпило Заявление с вх. № 3-3151-2/07.04.2021г. за откриване на процедура за
преиздаване на издадено разрешително за ползване на воден обект с цел отглеждане на
аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Паламарца”, разположен върху имот
№000316 с площ 17,037 дка в землището на с. Паламарца, община Попово.
- Цел на ползването: аквакултури и свързани с тях дейности
- Водно тяло: язовир „Паламарца”, поречие Русенски Лом
- Място на ползването: яз. „Паламарца”, разположен върху имот №000316 с площ
17,037 дка в землището на с. Паламарца, ЕКАТТЕ: 55213, община Попово
- Проектни параметри на ползване: яз. „Паламарца”, имот с №000316 с площ 17,037
географски координати: С - 430 23’15,04” ; И - 260 10’18,66”; надморска височина: 246 м; площ
17,037 дка.
- Условията, при които ще се разреши ползването: 1.Забранява се източването на
язовира с цел риболов. 2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и
здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната
екосистема. 3. Да се вземат един път годишно водни проби от язовирното езеро и се изследват
качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели: разтворен кислород,
биологически потребен кислород БПК5, фосфати и неразтворени вещества, в съответствие с
изискванията на чл.1, т.1, буква „б”, и чл. 2, т.1 от Наредба №4/20.10.2000 г.(ДВ бр.88/2000 г.)
„За качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми”. 4. Да се
изпълняват предписанията на компетентните органи от проверки на Главна Дирекция „ПБЗН”.
5. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея –
непрекъснато наблюдение. 6. Режимът на риболов да се осъществява, съгласно Закона за
рибарството и аквакултурите (ДВ бр.41 от 2001 г. изм. ДВ бр. 19 /8.03.2011г.)
Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на
съобщението на страницата на Община Попово, заинтересуваните лица могат да възразят
срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено
разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.
Писмените възражения и/или предложения се представят в Община Попово етаж ІІІ, стая
№315 от 8,00ч – 12,00ч и от 13,00ч – 17,00ч.

