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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.75 във връзка с чл.62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция
„Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на Община Варна с код по Булстат: 000093442, със седалище
и адрес на управление: град Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43, за продължаване срока на действие и
изменение на Разрешително №2334 0002/10.05.2011 г., изменено с Решения №903/27.02.2012 г.
№921/25.04.2012 г., продължено с Решение №29/28.03.2016 г., за ползване на воден обект, за заустване на
отпадъчни води, за експлоатация на канализационната система на к.к. Златни Пясъци, процедури вх. № РР5274/14.12.2020 и вх. №РР-5397/13.04.2021 г.
Цел на заявеното използване на водите: Ползването на воден обект: Черно море, за заустване на
отпадъчни води от канализационната система на к.к. Златни Пясъци, се осъществява в обхвата на:
 Териториални води на Черно море, на около 90м от крайбрежни морски води с код: BG2BS000C1013 и
наименование: „от Каварна до н. Галата“, определени в умерено екологично състояние и непостигащо
добро химично състояние. Тялото е определено вероятно в риск, с приложено изключение от постигане на
добро състояние на основание чл.156в, т.1, буква „а“ от Закона за водите (4.4.i от РДВ). За тялото са
поставени цели свързани с: предотвратяване влошаването на екологичното състояние; опазване,
подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние чрез постигане
и запазване на добро екологично състояние по биологични елементи - ФП и МФБ и чрез постигане и
запазване на добро екологично състояние по физикохимични елементи - кислородни условия (разтворен О2
и наситеност с О2); предотвратяване на замърсяването и постигане на добро състояние по химични
елементи - DEHP; предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване на веднъж или на етапи на
замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества.
 Зона за опазване на стопански ценни видове риба и други водни организми с код: BG2FSWBS000C1013,
съгласно чл.119, ал.1, т.4 от Закона за водите;
 Зона осигуряваща условия за живот и възпроизводство на черупкови организми с код: BG2SFW09,
съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите;
В програмата от мерки към ПУРБ 2016 - 2021 г. има конкретна мярка свързана с разглежданата
канализационна система, а именно: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
на населените места“, с предвидено действие: „Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна система вкл. ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000
е ж., съгласно Приложение № 5 към Националния каталог от мерки“ чрез дейности по изграждане на нова
ПСОВ КК „Златни пясъци“. С Разрешение за ползване №ДК-07-ВН-261/27.10.2020 г. на началника на
РДНСК-Варна е въведен в експлоатация строеж: „Реконструкция, модернизация и разширение на
пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - к.к. „Златни Пясъци“, етапно строителство Етап II Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - к.к. „Златни Пясъци“.
Съществуващата точка на заустване не попада в обхвата на определен район със значителен потенциален
риск от наводнения съгласно ПУРН 2016-2021 г. или в актуализиран РЗПРН със Заповед №РД803/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №

Поток №1 след
ПСОВ
преди
заустване

Показатели
Q средно ден ( м3/ден)
в сезон
Q средно ден ( м3/ден)
извън сезон
Q макс.час (л/сек)
Q год. ( м3/год)
Активна реакция
рН

Индивидуални
емисионни
ограничения

Задължение за провеждане на собствен
мониторинг
Честота на пробовземане
Вид на
пробата
в сезон/извън сезон

19 000
Измервателно устройство

6 000
550
5 000 000

Два пъти месечно/
Ежемесечно

6,0-9,0
мг/дм3

Еднократна

кг/ден
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Неразтворени
вещества

35

Два пъти месечно/
Ежемесечно

БПК5

25

Два пъти месечно/
Ежемесечно
Два пъти месечно/
Ежемесечно
Два пъти месечно/
Ежемесечно
Два пъти месечно/
Ежемесечно
Веднъж на три
месеца

Съставна
средноденонощна
Съставна
средноденонощна
Съставна
средноденонощна
Съставна
средноденонощна
Еднократна

Веднъж на три
месеца

Еднократна

ХПК (бихроматна)

125

Общ азот

15

Общ фосфор

2,0

Екстрахируеми
вещества (с
тетрахлорметан)
ПАВ

0,2

0,1

Съставна
средноденонощна

Други условия
1. Да се извършва собствен мониторинг в Пункт №2 - на изход ПСОВ за пречистена отпадъчна вода преди
заустване по показатели: нефтопродукти, феноли, олово и цинк. Честота на пробовземане, да е съгласно
плана за собствен мониторинг.
2. Не се допуска заустване на приоритетно опасни вещества от канализационна система к.к.Златни Пясъци
със срок: постоянен
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Басейнова дирекция „Черноморски район“
гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33
Срок - 14 дни от датата на обявяване

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“
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