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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 75 от Закона за водите, във връзка с чл. 62а, ал. 1 от същия закон, директорът на Басейнова
дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на ВИНАРСКО ИМЕНИЕ „САНТА САРА“ АД с
ЕИК: 102243774, със седалище и адрес на управление: община Поморие, село Горица, ул. „Ивайло“ № 2, за
продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за
експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на винарско имение за производство и
бутилиране на алкохол с административни и битови помещения в село Горица, община Поморие, процедурa
с вх. № РР-5532/23.08.2021 г. и вх. №РР-5532(А6)/23.12.2021 г.
Цел на заявеното използване на водите: Ползването на водния обект за заустване на отпадъчни води, се
осъществява в точка с географски координати: 42˚47’11,17142’’с.ш. и 27˚33’58,56302’’и.д., и попада в
обхвата на:
 Повърхностно водно тяло с код: BG2SE600R015 и наименование: „река Хаджийска от 3 км след село
Ръжица до яз. „Порой“, определено в умерено екологично и неизвестно химично състояние, без обосновани
изключения от постигане на целите. Поставените цели за водното тяло са 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 - МЗБ и МФ и чрез постигане и запазване на добро екологично състояние по
физикохимични елементи - N-NO2; постигане и запазване на добро химично състояние.
 Подземно водно тяло с код: BG2G000000Q006 и наименование: „Порови води в кватернера на река
Хаджийска“, определено в добро количествено и химично състояние, без обосновани изключения от
постигане на целите. Поставената цел е свързана със запазване на добро химично и на добро количествено
състояние чрез намаляване на водовземането в системи със значим натиск на черпене.
 Подземно водно тяло с код: BG2G000000N020 и наименование: „Порови води в неоген - сармат Руен Несебър“, определено в добро количествено и химично състояние. Поставената цел е свързана със запазване
на добро химично и количествено състояние.
 Поровите води в кватернера на река Хаджийска са определени като зона за защита на питейните води с
код: BG2DGW000000Q006, съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1 от Закона за водите (ЗВ);
 Територията попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и
уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ;
В Програмата от мерки към ПУРБ не са заложени конкретни мерки, свързани с разглежданата
канализационна система
Съществуващата точка на заустване и пречиствателните съоръжения за отпадъчни води от разглежданата
канализационна система не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнение. В
Програмата от мерки на ПУРН няма заложени конкретни дейности, касаещи обекта, но са заложени основни
мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.
Други условия:
1. Да се извършва собствен мониторинг в пунктове организирани непосредствено след
пречиствателните съоръжения за отпадъчните води от винарната, преди смесване на потоците.
2. Да се извършва собствен мониторинг в допълнителен пункт организиран на около 100 m 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
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