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                                             С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

   На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,  

   директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : 

   инициатива на „ВИЕНАР“ АД, 

   за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – Черно море 

1. Цел на заявеното използване на 

водите: 

„водоснабдяване за други цели“  

(за допълнително водоснабдяване на открит басейн 

с вода от Черно море) 

2.   2. Воден обект и код на водното 

тяло – предмет  

на използването:   

Черно море 

BG2BS000C1308 

2а. Фактически основания, при които 

се издава разрешителното, 

включително състояние на водното 

тяло, определените цели и мерки в 

действащите планове за управление на 

речните басейни и планове за 

управление на риска от наводнения, 

имащи отношение към 

разрешителното, и друга специфична 

информация, определена в наредбите 

по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13. 

 

Заявление с вх. № РР-5467/14.06.2021 г. от 

„ВИЕНАР“ АД; 

Предвидените дейности попадат в обхвата на 

крайбрежно морско тяло „Южен Бургаски залив < 

30 м“ с код BG2BS000C1308, определено в умерено 

екологично и неизвестно химично състояние. 

Тялото е определено в риск по алуминий (Al), 

влошени кислородни условия и фосфати от 

преходни години и влошено състояние на БЕК 

макрозообентос, фитопланктон и макрофитобентос. 

За тялото е приложено изключение за постигане на 

добро състояние, като основанието за това е 

съгласно чл. 156в, т. 1, буква „в“ от Закона за 

водите (4.4.iii от РДВ). 

За водното тяло са поставени следните цели: 

Предотвратяване влошаването на екологично 

състояние; Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното тяло за постигане на 

добро екологично състояние; Постигане и запазване 

на добро химично състояние; 

В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. е 

включена следната мярка с конкретни действия, 

имаща отношение към инвестиционното 

предложение: 

Мярка „Опазване на химичното състояние на 

подземните води от замърсяване и влошаване“ с 

предвидено действие: „Забрана за извършването на 

дейности, водещи до отвеждането в подземните води 

на опасни вещества“. 

Съгласно ПУРН територията на предвиденото 

водовземане и ползване не попада в определен 

район със значителен потенциален риск от 

наводнения в обхвата на БДЧР. В програмата от 
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мерки на ПУРН няма заложени конкретни мерки, 

касаещи предвидените дейности.  

3. Системи или съоръжения, чрез 

които ще се реализира използването: 

1. Гъвкав смукателен тръбепровод – от Черно море; 

2. Стоманобетонова шахта с дължина 2,00 м, 

ширина 2,00 м и височина 1,20 м 

3. Центробежна помпа със сух ротор, с дебит 30 

м3/час; 

4. Нагнетателен тръбопровод – към басейна; 

5. Басейн с размери – дължина 20,00 м, широчина 

5,00 м и дълбочина 1,40 м; 

6. Компенсаторен резервоар с вместимост 13 м3. 

 

4. Място на използване на водите, 

населено място и ЕКАТТЕ 

Басейн, разположен в ПИ № 07079.831.5 по КККР 

на гр. Бургас общ. Бургас. 

 

ЕКАТТЕ 07079 

5. Проектни параметри на 

използването: 

Необходимите водни количества за допълнително 

водоснабдяване за пълнене на басейн с вода от 

Черно море са 800 м3/ годишно, в т.ч. за 

първоначално пълнене на басейна и 

компенсаторния резервоар – 153 м3; за 80 бр. 

промивки на филтрите за период от м. Май до м. 

Октомври – 400 м3/годишно; за допълнително 

пълнене на басейна, поради слънчево изпарени на 

водата или при ремонт, са необходими 250 м3. 

6. Условия, при които би могло да се 

предостави правото за използване на 

водите: 

- всички води, генерирани от промиването на 

филтрите и измиването на басейна, да се заустват в 

битовата канализация и от там да постъпят за 

пречистване, независимо дали басейна е пълен с 

питейна или с морска вода; 

- отчитане и плащане такса за използваните 

количества вода; 

- ненарушаване на вече придобити права на 

съседните ползватели. 

7. Място за представяне на писмени 

възражения и предложения от 

заинтерeсованите лица: 

Басейнова дирекция „Черноморски район“,   

гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33 

 

Срок – 14 дни от датата на обявяването. 

 

 

 
 

 

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ 

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 
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