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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 75 от Закона за водите,
директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :
инициатива на „Бляк сий шелс“ ООД гр. Каварна, общ. Каварна,
за изменение на Разрешително № 21360004/07.11.2014 г., за водовземане от Черно море
1. Цел на заявеното използване на
водите:
2. 2. Воден обект и код на водното
тяло – предмет
на използването:
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.

1. Аквакултури и свързаните с тях
2. Други цели (противопожарни нужди)
Черно море
BG2BS000C1004
Заявление с входящ № РР-5637/15.12.2021г. от „Бляк
сий шелс“ ООД, гр. Каварна, общ. Каварна за
водовземане от Черно море за аквакултури и
свързаните с тях дейности и за други цели
(противопожарни нужди) на обект „Предприятие за
преработка на миди, гр. Каварна“, землище гр.
Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич;
Заявеното използване на повърхностен воден обект
– Черно море попада в обхвата на крайбрежно водно
тяло „от н. Калиакра до Каварна” с код:
BG2BS000C1004. Съгласно ПУРБ 2016-2021г.
разглежданото водно тяло е определено в умерено
екологично състояние и неизвестно химично
състояние, с елементи за качество, по които не е
постигната поставената цел: МЗБ, ФП, МФБ и
кислородни условия (разтворен О2).
За водното тяло са поставени следните цели:
Предотвратяване влошаването на екологичното
състояние;
Опазване,
подобряване
и
възстановяване на водното тяло за постигане на
добро екологично състояние: - постигане и
запазване на добро екологично състояние
по
биологични елементи - МЗБ, ФП, МФБ; - постигане
и запазване на добро екологично състояние по
физикохимични елементи - кислородни условия
(разтворен О2); Постигане и запазване на добро
химично състояние.
Предвидените дейности попадат в: Зона за
опазване на стопански ценни видове риби и други
водни организми, съгласно чл. 119а, ал.1, т. 4 от ЗВ с
код: BG2FSWBS000C1004, Зони за опазване на
черупкови организми, съгласно чл. 119а, ал.1, т. 4 от
ЗВ с код: BG2SFW92 и наименование „н.
Иканталък – рез. Калиакра“; зони, определени или
обявени за опазване на местообитания и
биологични видове, в които поддържането или
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подобряването на състоянието на водите е важен
фактор за тяхното опазване, съгласно чл. 119а, ал. 1,
т. 5 от Закона за водите, с наименования „Комплекс
Калиакра“ и код BG0000573; Натура 2000 за
опазване на дивите птици и местообитания с
наименование на ЗЗ: „Комплекс Калиакра“ и код
BG0000573 и „Белите скали“ с код BG0002097.
В ПУРБ 2016-2021г., с цел постигане и
запазване на добро екологично състояние и
постигане и запазване на добро химично състояние
са предвидени конкретни мерки, в т.ч.:
•
Мярка: „Предотвратяване на влошаването на
състоянието на водите от проекти и дейности на
етап инвестиционни предложения“ с предвидено
действие: „Оценка на допустимостта на нови
инвестиционни намерения съгласно ПУРБ“;
•
Мярка „Планирането и осъществяването на
всички дейности в рамките на ПУРБ да не
противоречат на режимите на защитените зони,
постановени със заповедите за обявяването и
плановете за управлението им, както и на режимите
на защитените територии, въведени със Закона за
защитените територии, заповедите за обявяването и
плановете за управлението им“;
•
Мярка: „Планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, предмет на ПУРБ,
попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС
или извън тях, както и под разпоредбите на чл. 31
от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с
предмета и целите на опазване на защитените зони
и могат да бъдат одобрени само след
решение/становище
по
ОВОС/ЕО/ОС
за
одобряване/съгласуване, при
съобразяване с
препоръките в извършените оценки, както и с
условията, изискванията и мерките, постановени в
решението/становището“.
•
Мярка;
„Намаляване
на
дифузното
замърсяване
от
промишлени
дейности“, с
предвидени дейности: „Забрана за миенето и
обслужването на транспортни средства и техника в
крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите
земи на водохранилищата“;
•
Мярка:
„Намаляване
на
дифузното
замърсяване
от
промишлени
дейности“, с
предвидени дейности: „Забрана за складиране на
пестициди, депониране и третиране на отпадъци в
крайбрежните заливаеми ивици“;
•
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“;
•
Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на
приоритетни вещества в подземните води“ с
предвидено действие: „Забрана или ограничаване
на дейности, които увеличават риска за пряко или

непряко отвеждане на приоритетни и опасни
вещества или други замърсители в подземните
води, включително разкриването на подземните
води на повърхността, чрез изземване на
отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;
•
Мярка: „Намаляване на водовземането чрез
въвеждане на водоспестяващи технологии“ с
предвидено
действие:
„Популяризиране
на
методите за пестеливо използване на водата“ и
„Въвеждане на водоспестяващи технологии и
оборотно водоснабдяване“.
Съгласно ПУРН, заявеното ползване не попада в
обхвата на определен район със значителен
потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН
няма заложени конкретни мерки, касаещи
предвиденото ползване на Черно море, но са
заложени мерки на ниво район за басейново
управление.
Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за
периода 2022-2027 година и Заповед № РД803/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и
водите, районът не е част от нов РЗПРН.
3. Системи или съоръжения, чрез
които ще се реализира използването:

1. Помпена станция с 2 бр. помпи с Q=25 l/s;
2.Полиетиленови тръби ПЕВП Ø200, PN10, за
водовземане с L=226.30м, от които 76.30м в обсадна
тръба и 150м по морското дъно и за заустване на
филтрирани производствени води с L=276.30м, от
които 76.30м в обсадна тръба и 200м по морското
дъно;
3. Система с противопожарни тръбопроводи

4. Място на използване на водите,
населено място и ЕКАТТЕ

Предприятие за преработка на миди, имот с
идентификатор 35064.200.121, гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич
ЕКАТТЕ 35064

5. Проектни параметри на
използването:

Увеличаване на годишния лимит на ползваната
вода от 5000 м3/год за аквакултури и свързаните с
тях дейности, 1000 м3/год за други цели
(противопожарни нужди) на 500000 м3/год (вкл. 1000
м3/год за други цели – противопожарни нужди).

6. Условия, при които би могло да се
предостави правото за използване на
водите:

Осъществяване на водовземане само за целите
посочени в разрешителното и стриктно изпълнение
на условията за опазване на околната среда и
водите.

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“

