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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.75 от Закона за водите, във връзка чл.62а, ал.1 от същия закон, директорът на Басейнова
дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Автомагистрали - Черно море“ АД с ЕИК:
127001597 със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. „Алеко Константинов“ №8, за
продължаване и изменение на Разрешително №2312 0019/29.06.2006 г. продължено с Решение
№1530/03.02.2015 г. и Решение №62/13.06.2018 г., за ползване на воден обект: река Камчия, за заустване
на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на бетонов възел в
град Велики Преслав, процедури с вх. № РР-5460/10.06.2021 г. и вх. № РР-5460(А6)/01.09.2021 г.
Цел на заявеното използване на водите: Ползването на воден обект: река Камчия, се осъществява в
точка с географски координати: 43˚09’33,945’’с.ш. и 26˚49’41,818’’и.д. и попада в обхвата на:
 Повърхностно водно тяло с код BG2KA900R1019 и наименование:„река Камчия от преди град
Велики Преслав (Омуртагов мост) до вливане на река Врана“, определено в лош екологичен потенциал и
добро химично 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, МФ и Риби и чрез постигане на възможно най-добър
екологичен потенциал по физикохимични елементи - БПК, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4 и Ptotal; запазване на добро химично състояние.
 Подземното водно тяло с код: BG2G000000Q004 и наименование: „Порови води в кватернера на река
Врана“, определено в добро количествено и лошо химично състояние по показател NO3. Поставената
цел е свързана с постигане на добро състояние.
 Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води с код:
BG2DGW000000Q004, 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.
 Зона за защита по Натура 2000 с код: BG0000501 и наименование: „Голяма Камчия“;
В Програмата от мерки към ПУРБ не са заложени конкретни мерки, свързани с разглежданата
канализационна система на бетонов възел на „Автомагистрали - Черно море“ АД в град Велики Преслав,
но има заложена мярка на ниво район за басейново управление свързана с: „Осигуряване на подходящо
пречистване на производствени отпадъчни води“, с предвидено действие: „Забрана за въвеждането в
експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по
установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“.
Поземлен имот №000658 (с представен нов идентификатор: 58222.460.32) и съществуващата точка на
заустване попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН) с код:
BG2_APSFR_KA_04 и наименование: „Камчия - Шумен“. Съгласно извършената в ПУРН
интерпретация на риска, въз основа на интерпретиране на получената потенциална щета, цитирания
район е определен във висока степен на риск, при която се препоръчва да не се разрешава или
разширява съществуваща застроена площ, в която се задържат лица или животни. За съществуващата
застроена площ да се направи и изпълни проект за специални мерки срещу наводнение, които да
осигурят съответното намаляване на риска (намаляване на уязвимостта) или да се разработи програма за
преместване на този обект.
В ПоМ на ПУРН 2016-2021 г. няма заложени конкретни мерки, касаещи обекта, но са предвидени
основни мерки за намаляване риска от наводнения на ниво район за басейново управление.
Допълнителна информация е представена в Приложение №18 Програма от мерки и №26 към ПУРН 2016
- 2021 г., налична на интернет страницата на БДЧР. В Становище по ЕО на ПУРН №2-1/2016 г. на
МОСВ е заложена мярка съгласно която предвижданията на Общите устройствени планове на общините
следва да бъдат съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20годишната вълна.
Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027 г. и Заповед №РД-803/10.08.2021г.
на Министъра на околната среда и водите, районът е част от нов РЗПРН с код BG2_APSFR_KA_101 и
наименование „река Камчия - от гр. Велики Преслав до с. Бял бряг“.
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Допълнителни условия
1. Да се извършва собствен мониторинг в допълнителен пункт организиран на около 100 м след точката
на заустване във водния обект приемник на отпадъчните води. Честота на пробовземане, показателите за
контрол и местоположението на пункта, да са съгласно плана за собствен мониторинг.
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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