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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 „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД, 

   за изменение на Разрешително № 200 237/12.03.2005г., продължено с Решение № 

785/07.04.2011г. за водовземане от повърхностен воден обект – „Варненско езеро“ 

1. Цел на заявеното използване на 

водите: 

„Охлаждане“ 

2.   2. Воден обект и код на водното 

тяло – предмет  

на използването:   

„Варненско езеро“ 

BG2PR100L001 

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 вх. № РР-5391/08.04.2021г. от „ТЕЦ 

ВАРНА“ ЕАД; 

Заявеното водовземане от повърхностен воден обект 

– „Варненско езеро“, попада в обхвата на водно 

тяло с код BG2PR100L001 и наимевание: 

„Варненско езеро“. Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. 

разглежданото водно тяло е определено в много лош 

екологичен потенциал. 

За водното тяло са поставени следните цели: 

предотвратяване влошаването на екологичния 

потенциал; опазване, подобряване и възстановяване 

на водното тяло за постигане на умерен екологичен 

потенциал; постигане на възможно най-добър 

екологичен потенциал по биологични елементи -

ФП; постигане на възможно най- добър екологичен 

потенциал по физикохимични елементи - БПК, 

разт.O2, N-NO2, P-PO4, P-total; постигане и 

запазване на добро химично състояние И са 

предвидени конкретни мерки за постигане на добро 

състояние на водите, имащи отношение към 

предвидените дейности: намаляване на дифузното 

замърсяване от промишлени дейности; мониторинг 

на морските води; проучване за установяване на 

замърсяване на повърхностни и подземни води. 

По отношение на План за управление на риска от 

наводнения за Черноморски район 2016-2021 г. 

(ПУРН): 

Територията на предвиденото ползване попада в 

определен район със значителен потенциален риск 

от наводнения в обхвата на БДЧР с код: 

BG2_APSFR_BS_04 и наименование: „Черно море – 

Варна“. В програмата от мерки на ПУРН няма 

заложени конкретни мерки, касаещи предвидените 
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дейности. 

 

3. Системи или съоръжения, чрез 

които ще се реализира използването: 

1. Две брегови помпени станции – БрПС № 1 и 

БрПС № 2. В помпените станции има монтирани по 

4 броя циркулационни помпи тип ОПВ-2-145, всяка 

с дебит 6,94 м
3
/сек; 

2. Студен канал, който свързва двете помпени 

станции; 

3.От кондензаторите на турбините на блокове № 4, 

№ 5 и № 6, водите се отвеждат, чрез два подземни 

топли канала обратно във „Варненско езеро“ 

4. Място на използване на водите, 

населено място и ЕКАТТЕ 

ТЕЦ „ВАРНА“, изграден в ПИ № 27125.502.27, по 

КККР на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна.. 

ЕКАТТЕ 27125 

 

5. Проектни параметри на 

използването: 

Предвижда се преустановяването на 

хидротранспорт на сгурия и пепел от изгарянето на 

използваните въглища в централата, т.е. отпада 

едната цел на водовземането: „промишлени цели“ и 

намаляване на разрешеното водно количество за 

охлаждане на кондензаторите на турбините от 

488 400 000 м
3
/год. на 402 599 599 м

3
/год. 

6. Условия, при които би могло да се 

предостави правото за използване на 

водите: 

- 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. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА 

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 
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