
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 “ТАКИС ПИЛАТОС“ ООД с ЕИК:127075131 
(собственик) и „АНОНА ТРЕЙД“ ЕООД с ЕИК: 127502761 (ползвател), за изменение на Разрешително 
№2374 0035/30.09.2009 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на 
съществуващ обект: канализационна система за смесен поток отпадъчни води на плодохранилище в село 
Кочово, община Велики Преслав, процедура с вх. № РР-5731/08.04.2022 г.

Цел на заявеното използване на водите: Ползването на водния обект за заустване на отпадъчни води, се 
осъществява в точка с географски координати: 43°13'27,833" с.ш и 26°47'31,620" (заустване в отводнителен 
канал) и 43°13'07,776" с.ш и 26°47'21,685" и.д. (заустване на отводнителния канал в река Врана) и попада в 
обхвата на:
• Повърхностно водно тяло с код: BG2KA578R1003 и наименование: „I участък: река Камчия от вливане на 
река Врана до вливане на река Поройна/Боклуджадере; II участък: река Врана от вливане на река 
Керизбунар до вливане в река Камчия“, определено в лош екологичен потенциал и непостигащо добро 
химично състояние, с обосновани изключения за постигане на целите съгласно чл.156в, т.1, буква „в“ от 
Закона за водите (4.4.iii от РДВ). 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, Р-РО4 и P-total; 
Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро състояние по химични елементи - живак; 
Предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване на веднъж или на етапи на замърсяването от 
емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества.
• Подземно водно тяло с код: BG2G000KlHb037 и наименование: „Пукнатинни води във Валанж - Хотрив - 
апт Шумен - Търговище“, определено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели: 
NO3, NH и Мп, е обосновани изключения от постигане на целите съгласно чл.156г., т.2 и т.З, от Закона за 
водите (чл.4.5 от РДВ). Поставените цели са свързани с: Предотвратяване влошаването на химичното 
състояние по показателите NO3, NH4 и Мп, намаляване под ПС, обръщане на посоката на възходящата 
тенденция; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично 
състояние; Запазване на добро количествено състояние; Опазване на добро състояние в зоните за защита на 
водите около водоизточници за питейно - битово водоснабдяване чрез спазване на забраните и 
ограниченията в Наредба №3/16.10.2000г. със запазване на добро химично и на добро количествено 
състояние чрез намаляване на водовземането в системи със значим натиск на черпене.
• Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води с код: BG2DGW000K1HB037, 
съгласно чл. 119а, ал. 1 т.1 от Закона за водите.
• Територията попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и 
уязвима зона, съгласно чл.119а, ал.1, т.З от ЗВ.
В Програмата от мерки към ПУРБ е заложена Мярка: „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на 
издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води“ с предвидено действие: „Контрол по 
изпълнението на условията и при необходимост преразглеждане на издадените разрешителни за заустване 
на отпадъчни води, по реда на ЗВ. Съгласно наличната в БДЧР информация не е необходимо 
преразглеждане на издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води.
Съществуващата точка на заустване и обекта генериращ отпадъчни води 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.__________________________________________________________________
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