РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите във връзка с чл.75, ал.1 от същия закон директорът на
Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Андела“ АД с ЕИК: 102005285,
със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. „Чаталджа“ № 3, за продължаване и изменение на
Разрешително №2322 0006/07.10.2002 г., продължено с Решение №1353/10.05.2014 г., за ползване на
воден обект, за заустване на отпадъчни води, процедура вх. № РР-5111/06.07.2020 г. и вх. №РР5111(A12)/29.01.2021 г.
Цел на заявеното използване на водите: Ползване на воден обект: дере заустващо в Бургаско езеро
за заустване на производствени отпадъчни води, за експлоатация на канализационната система на
трошачно - миячна сортировъчна инсталация „Горно Езерово“, в точка с географските координати:
42°28'38,357"N и 27°21'36,106"E. Ползването на водния обект се осъществява в обхвата на:
 Повърхностно водно тяло с код: BG2SE900L037 и наименование:„ Бургаско езеро“, определено е
много лош екологичен потенциал и непостигащо добро състояние. Поставените цели за водното тяло
са свързани с: предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал чрез постигане на
възможно най-добър екологичен потенциал по биологични елементи - МЗБ и ФП и чрез постигане на
възможно най- добър екологичен потенциал по физикохимични елементи - рН, БПК,
Електропроводимост, N-NH4, N-total, P-PO4 и P-total; предотвратяване на замърсяването и постигане
на добро състояние по химични елементи - живак; предотвратяване, прогресивно намаляване и
прекратяване на веднъж или на етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на
приоритетни и приоритетно опасни вещества;
 Подземно водно тяло с код: BG2G00000PG029 и наименование: „Порови води в палеоген - еоцен,
олигоцен Бургас“, определено в добро количествено и лошо химично състояние по показател NO3 и
Fe Поставената цел е свързана с постигане на добро състояние.
 Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води с код:
BG2DGW00000PG029 съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1 от Закона за водите
 Територията попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна
зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
В програмата от мерки към ПУРБ 2016 - 2021 г. няма конкретна мярка свързана с разглежданата
канализационна система.
Съществуващата точка на заустване е в близост до определен район със значителен потенциален риск
от наводнение с код: BG2_APSFR_BS_07 и наименование: Черно море - Бургас. Изготвените карти на
заплахата и на риска от наводнения и Програмата от мерки към Плана за управление на риска от
наводнения за Черноморски район за басейново управление на водите са публикувани на интернет
страницата на БДЧР. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, касаещи обекта, но са
заложени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново
управление.
Други условия:
 Притежателя на настоящото разрешително да извършва мониторинг на показател: кадмий (ако е
наличен в отпадъчните води), във водата на довеждащия водопровод, захранващ производствената
дейност, при осигурено пробовземане едновременно на вход на водопровода за производствената
дейност и в Пункт №1- изход хвостохранилище, преди заустване.
 На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да преустанови извършвания
мониторинг на приоритетно опасно вещество - кадмий след писмено потвърждение от РИОСВ Бургас за извеждане от производствения цикъл на приоритетно опасното вещество, което може да
присъства в отпадъчните води и при отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от
собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за периода да действие на
разрешителното.
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 Притежателят на настоящото разрешително да преустанови изпускането на приоритетно опасно
вещество - кадмий, чрез промяна на технологичната схема и/или използваните суровини, и/или
междинни, и/или крайни продукти на производството или други приложими дейности.
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Басейнова дирекция „Черноморски район“
гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33
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