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 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ 
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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 ОБЩИНА БУРГАС, 

   за ползване на воден обект – Черно море 

 

1. Цел на заявеното използване: Изпълнение на обект: „Реконструкция и 

разширяване на съществуващ пристан за малки 

плавателни съдове на остров „Света Анастасия“ 
 

2.   2. Воден обект и код на водното 

тяло – предмет  

на използването:   

Черно море  

BG2BS000C1308 

 

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-5158 / 21.08.2020 година от  

ОБЩИНА БУРГАС; 

Заявеното ползване на Черно море попада в обхвата 

на крайбрежно водно тяло с наименование: „Южен 

Бургаски залив <30м“ с код: BG2BS000C1308. 

Съгласно ПУРБ 2016-2021г. разглежданото водно 

тяло е определено в умерено екологично състояние с 

показатели, непостигащи добро състояние: МЗБ, 

ФП, МФБ и кислородни условия (разтворен О2) и с 

неизвестно химично състояние. 

За водното тяло е поставена цел: 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, ФП, 

МФБ и постигане и запазване на добро екологично 

състояние по физикохимични елементи - 

кислородни условия (разтворен О2), включително 

постигане и запазване на добро химично състояние. 

В ПУРБ 2016-2021г. са включени следните мерки, 

имащи отношение към инвестиционното 

предложение: „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“, съгласно 

Становище по Екологична оценка № 6-2/2016 на 

МОСВ; „Намаляване на дифузното замърсяване от 

http://www.bsbd.org/
mailto:bdvarna@bsbd.org


отпадъци от населените места“ с предвидено 

действие: Почистване и премахване на 

нерегламентирани сметища по крайбрежието 

(годишни, с честота поне 1 път годишно на 

крайбрежната зона до 2 км във вътрешността, 

извън плажните ивици). 

Разглежданата територия не попада в определен 

район със значителен потенциален риск от 

наводнения. В ПоМ към ПУРН няма заложени 

конкретни мерки, касаещи  инвестиционното 

предложение. 

3. Системи или съоръжения, чрез 

които ще се реализира използването: 

Предвиждат се: 

1. Удължаване на съществуващия пристан; 

2. Изграждане на защитно съоръжение за защита на 

акваторията - мол с кейови места за малки лодки, с 

нисък кей, при дълбочина пред кейовите места 1,00-

1,60 м и корабни места с висок кей за туристически 

кораби при дълбочина пред корабните места 1,60-

3,95 м; 

3. Съпътстващи драгажни дейности в прилежащата 

акваторията на хидротехническите съоръжения. 

 

4. Място на използване на водния 

обект, населено място и ЕКАТТЕ  

Координатен регистър на чупките на ПУП - 

Парцеларен план за обособяване на два броя 

поземлени имоти с идентификатори 

07079.835.6 и 07079.835.7,  

оперативна зона 1 и оперативна зона 2                 

Координатна система WGS-84: 

 

№          B                                    L 

 1 42°28'04.264"   27°33'09.821" 

 2 42°28'04.143"   27°33'09.886" 

 3 42°28'04.022"   27°33'09.995" 

 4 42°28'03.952"   27°33'10.068" 

 5 42°28'03.858"   27°33'10.167" 

 6 42°28'03.727"   27°33'10.260" 

 7 42°28'03.675"   27°33'10.051" 

 8 42°28'03.921"   27°33'09.939" 

 9 42°28'03.527"   27°33'08.351" 

10 42°28'02.494"   27°33'07.183" 

11 42°28'02.162"   27°33'07.284" 

12 42°28'02.002"   27°33'06.879" 

13 42°28'02.039"   27°33'06.684" 

14 42°28'02.103"   27°33'06.504" 

15 42°28'02.189"   27°33'06.377" 

16 42°28'02.303"   27°33'06.303" 

17 42°28'02.467"   27°33'06.306" 

18 42°28'02.621"   27°33'06.384" 

19 42°28'02.967"   27°33'06.802" 

20 42°28'03.506"   27°33'07.448" 

21 42°28'03.972"   27°33'08.157" 

22 42°28'02.304"   27°33'07.492" 

23 42°28'03.322"   27°33'08.632" 

24 42°28'02.136"   27°33'09.057" 

25 42°28'02.121"   27°33'09.051" 



26 42°28'02.140"   27°33'08.972" 

27 42°28'01.245"   27°33'08.597" 

28 42°28'01.225"   27°33'08.673" 

29 42°28'01.138"   27°33'08.773" 

30 42°28'00.844"   27°33'09.964" 

31 42°28'00.828"   27°33'09.454" 

32 42°28'00.837"   27°33'09.258" 

33 42°28'00.868"   27°33'08.846" 

34 42°28'00.854"   27°33'08.711" 

35 42°28'00.795"   27°33'08.600" 

36 42°28'00.683"   27°33'08.472" 

37 42°28'00.609"   27°33'08.278" 

38 42°28'00.658"   27°33'08.071" 

39 42°28'00.703"   27°33'07.999" 

40 42°28'00.846"   27°33'07.899" 

41 42°28'01.000"   27°33'07.965" 

42 42°28'01.090"   27°33'08.068" 

43 42°28'01.164"   27°33'08.262" 

44 42°28'01.115"   27°33'08.469" 

45 42°28'01.105"   27°33'08.484" 

46 42°28'01.257"   27°33'08.549" 

47 42°28'02.167"   27°33'08.936" 

48 42°28'02.050"   27°33'09.391" 

49 42°28'01.603"   27°33'09.202" 

50 42°28'01.683"   27°33'08.869" 

 

гр. Бургас, общ. Бургас обл. Бургас 

ЕКАТТЕ  07079 

 

5. Проектни параметри на 

използването: 

Проектното решение предвижда удължаване с 5,00 

м на съществуващия пристан в посока югозапад 

чрез монтаж на бетонови кутии без дъно върху 

основна каменна заскалявка. Върху изградената 

основна заскалявка се монтират единични кутии с 

параметри 500/100/300 – d=25 см. Всеки един блок е 

с тегло 20,62 т. След монтирането на 5 блока те се 

запълват с бетон за постигане на общо тегло за 

всеки  37,50 т. Като продължение на това удължение 

се предвижда и още 10,00 м  допълнение, чрез 

каменно насипна буна, бронирана с тетраподи. След 

изграждането и бронирането се предвижда 

бетониране на темето на скалната буна. 

Защитното съоръжение ще се изгради в два 

инвестиционно-строителни етапа, като за първи 

етап се предвижда изграждане на частта до 

предвидената чупка, с дължина 38,40 м, а за втория 

етап - оставащите 51,60 м след чупка от 148.34° 

посока югозапад. 

Първият етап ще се изгради от смесен тип 

конструкция, като за първите 21,20 м са предвидени  

т.н. монтажни ст.б.кутии без дъно с параметри 

700/500/70 с достигане на кота +0,45, в т.ч. 

надстройка - ст.б.шапка. Така ще се оформи нисък 

кей с височина над средно морско ниво от 73 см, 

където ще пристават малки лодки - лодки с нисък 

борд. Ширината на пътното платно на ниския кей е 



150 см и има единствено оперативен характер за 

подход и изход на пасажерите от малките лодки. 

Върху тази шапка ще се монтират друг тип 

ст.б.кутии без дъно с параметри 350/350/80, върху 

които ще се изгради ст.б.шапка заедно с вълнобоен 

блок. 

Следващите 17,10 м ще бъдат изградени чрез 

единичен кесон с параметри 1710/500/540 в т.ч. 

надстройката - ст.б.шапка на кесона, която се 

изгражда заедно с вълнобойния блок като 

продължение на предния участък. 

Вълнобойният блок – вълнобой има функцията да 

препятства преливането на пълзящата по водния 

откос ветрова вълна с погасена енергия от откосния 

скален насип и тетраподната бронировка върху 

него. Вълнобойният блок е предвиден да се изгради 

монолитно заедно със ст.б.шапка по цялата 

дължина на пътното платно. 

Вълновата защита представлява трансформиране 

на вертикалния фронт на конструктивните 

елементи в откосен тип, с оглед създаване на 

условия за гасене на пълзящата по откоса вълна. В 

тази връзка е предвидено откоса на каменната 

берма на скалните блокове 500-1500 кг да достигне 

до откос 1:1.75, който е по-полегат от естествения 

откос на камъка под вода, като така насипа от 4 

тонните тетраподи да постигне откос 1:1.75. 

По ръба на кейовите стени – ниска и висока се 

предвижда монтирането на боларди и отбивни 

съоръжения, с препоръки болардите да са за усилие 

в швартовите въжета 100kN (10т). Оценката на 

проектантите е, че за ниския кей - лодъчен не е 

необходимо да се осигурява болард с такава 

мощност, като се предвиждат т.н. боларди лодъчен 

тип, монтирани през 5,00 м, или за ниския кей 4 бр. 

За високия кей се предвиждат също 4 бр. боларда от 

типа 100kN симетрично разпределени по дължината 

на 17 м кей (през 5,50 м). 

Земните маси, предвидени за изземване от дъното 

при разширяване и реконструкция на пристана, ще 

бъдат в минимални количества, предимно за 

подравняване на основата на оградното съоръжение 

(там, където се налага) и за удълбочаване на 

маневрената или оперативната зона в приурезовата 

част на акваторията. В количествено изражение – 

прогнозните количества дънни маси възлизат на 1 

470 м
3
, от които около 340 м

3
 ще се използват за 

насипване в кесонните камери, а около 1 130 м
3
 – за 

регулиране на дъното. 

 

6. Условия, при които би могло да се 

предостави правото за използване на 

водния обект: 

- При изпълнението на строително-монтажните работи 

да не се допускат дейности създаващи предпоставки за 

замърсяване на водния обект; 

- Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите 

терени в срока определен за приемане на обекта. 



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“ 
 

 


