
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство  на околната  среда и водите 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление от „ГОЛМАН” ЕООД -  гр. Перник за откриване 
на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

1. Цел на заявеното ползване -  аквакултури и свързаните с тях дейности.
2. Воден обект, водно тяло -  яз. Темелково, водно тяло с код BG4ST900R006 -  река Струма от 
вливане на р. Конска до яз. Пчелина.
3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването -  яз. Горна 
Гращица, разположен в имот №000113, находящ се в землището на с. Копаница, община 
Радомир с площ 21,326 дка и имот 000205, находящ се в землището на с. Лесковец, община 
Перник с площ 112,093 дка, за ползването на който е сключен Договор за наем № Д-53-766-163 
от 25.09.2015 г. между „Напоителни системи” ЕАД, гр.София и „ГОЛМАН” ЕООД -  гр. 
Перюйе. В язовира ще се осъществява екстензивно и полуинтензивно отглеждане на риба и други 
водни организми (раци). Технология на екстензивно отглеждане ще се прилага при отглеждане 
на разстителноядни видове риби -  толстолоб и амур. Полуинтензивна технологие ще се прилага 
при отглеждане на шаран. Предвижданият обем годишна продукция ще бъде около 30 тона.
4. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториалната и 
териториалната единица, код по единния класификатор на административно- 
териториалните и териториалните единици -  яз. Темелково, с площ 133,419 дка, разположен в 
землищата на с. Копаница, община Радомир, ЕКАТТЕ -  38460 и на с. Лесковец, община Перник, 
ЕКАТТЕ-43428.
5. Проектни параметри на ползването: яз. Темелково, с площ 133,419 дка, общ завирен обем -  
1 125 хм 3.
6. Условия, при които се предоставя правото за ползване на водния обектгДа се спазват 
параметрите и целите за ползване на воден обект; да не се допуска извършване на дейности, 
водещи до повишаване съдържанието на еутрофизиращи вещества във водата; да се спазва 
представената технологична схема; да се ползва само естествен зърнен фураж; да се извършва 
мониторинг на водата в язовира; да не се допуска замърсяване на язовира.
7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за 
публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2 и т.З от Закона за водите 
да:

т.2.възразят срещу издаването на разрешителното;
т.З.предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране 

на лични или обществени интереси;
Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният 

срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР -  п.к. 441.
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