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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 
 

чл.62а, ал. 1 от Закона за водите 
 

за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 

(съгласно чл.46, ал.1, т.2 и във връзка с чл.52, ал.1, т.3 “б” от Закона за водите/обн.ДВ бр.67/1999г., 

изм. и доп. ДВ бр.61/2010г. ) 

 

  
ОБЕКТ: ЯЗОВИР “ВЛАШКИ ДОЛ”, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД. № 30962.702.1,  С ПЛОЩ 

93,136 ДКА, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЗЛАТАРИЦА, 

СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА 

 Ползване на цялата водна площ от водно тяло – ЯЗОВИР 

“Влашки дол” с обща площ  93,136 дка  

Условия за използването: 

 

1. забрана за изпускане на води от язовира с цел улов на 

аквакултури; 

2. използваната водна площ да не е по-малко от 2/3 от 

общата площ; 

3. трайно сигнализиране на пунктовете за мониторинг и 

осигуряване на безопасен и постоянен достъп на 

контролните органи до тях. 

4. да не се допуска изсичане на разстителност и 

струпването и на места, които да създават предпоставка за 

поява на риск от наводнения. 

Водно тяло, за което се 

предвижда ползване/ 

водовземане 

Язовир “Влашки дол”, общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с ид. № 30962.702.1 с площ  

93,136 дка в землището на  гр. Златарица, община 

Златарица, не попадащ в границите на защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. 

Най-близко разположена защитена зона е “Златаришка 

река” с код  BG0000280 от мрежата “Натура 2000” по чл.6, 

ал.1 от ЗБР. 

Цел на заявеното 

ползване 

Риборазвъдство / аквакултури и свързаните с тях дейности 

без използване на съоръжения за осъществяване на 

дейността  

 



Местност, 

административно- 

териториална и 

териториална единица за 

съоръженията 

ЕКАТТЕ: 

 

Землище на гр. Златарица, поземлен имот с ид. № 

30962.702.1, Община Златарица, Област Велико Търново 

 

ЕКАТТЕ: 30962 

Място за представяне на 

писмени възражения и 

предложения на 

заинтересованите лица 

гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов” № 22 

Община Златарица 

 

 

 

 

ПЕНЧО ЧАНЕВ /п/ 

Кмет на община Златарица 

 

  

 

   
 

 


