
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

изх. № 05-10-271/ (Щ 2 7 -М~ 2013

ДО ГОСПОДИН АНТОНИЙ ИВАНОВ]

вх.№05-10-271/18.12.2013г.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУР1|А<§ --̂ -̂

за сведение и из

На Ваш № 9424 / / 7.12.2013 г.

1 Регионална инспекция по
Околната среда и водите

Бургас,

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен
имот № 39164.15.92, с. Кошарща, община Несебър, с възложител „А и Е България" ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В изпълнение на изискванията на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС и предвид горецитираното ИП за водовземане от подземни води чрез
ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец за поливане на предвидените зелени площи,
миене на бетонни, асфалтови площадки и плочници, изразявам следното становище:

I. По отношение на ПУРБ за Черноморски район:
Предвидените дейности, попадат в обхвата на повърхностно водно тяло

ВО28Е500К012 - р. Дращела - от извора до вливане в Черно море при ВС "Елените",
определено в добро екологично състояние и подземно водно тяло ВС2ООООООК2034 -
Пукнатинни води в К21 сп-51-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас, определено в
добро количествено и лошо химично състояние по нитрати, фосфати, Мп и Ре. За водните тела
в ПУРБ няма заложени конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното
предложение.

Конкретното инвестиционно предложение е допустимо, спрямо заложените в ПУРБ
цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма допълнително
замърсяване на водните тела.

II. По отношение изискванията на Закона за водите:
• Поземленият имот по ИП не граничи с водни обекти, публична държавна

собственост, поради което не е необходимо определяне на граници по реда на Закона за
водите.

• ИП попада в границите на пояс III на СОЗ на минерални водоизточници Б-20 и Б-88
от находище „Съдиево", учредена със Заповед на МОСВ № РД-877/25.08.2004 г.
Предвидените ограничения не се отнасят за конкретното ИП, тъй като тръбният кладенец ще
черпи вода от друг водоносен хоризонт.

• По отношение на осигуряване на необходимото водно количество по ИП за
поливане на предвидените зелени площи, миене на бетонни, асфалтови площадки и плочници,
инвеститорът предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение.

• ИП не генерира отпадъчни води.
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