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 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ 
 

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33 
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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 „ОДЕСОС ПБМ“ ЕАД, 

   за ползване на воден обект – Варненско езеро и Стар канал между Варненско езеро и 

Черно море 

1. Цел на заявеното използване: Изпълнение на обект: „Разширение на пристанище 

за обществен транспорт с регионално значение 

„Одесос ПБМ“ гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна“, 

подобект:  „Нова кейова стена и брегоукрепително 

съоръжение“ 

 

2.   2. Воден обект и код на водното 

тяло – предмет  

на използването:   

Варненско езеро - BG2PR100L001 

Стар канал между Варненско езеро и Черно море - 

BG2PR900L019 

 

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 с вх. № РР-5502/16.07.2021 г., допълнено 

със заявление вх. № РР-5502(А9)/13.08.2021 г. на 

„ОДЕСОС ПБМ“ ЕАД; 

Заявеното ползване на водни обекти попада в 

обхвата на: 

Повърхностно водно тяло „Варненско езеро“ с код: 

BG2PR100L001, което е определено в много лош 

екологичен потенциал и неизвестно химично 

състояние, с поставени следните цели: 

Предотвратяване влошаването на екологичния 

потенциал; Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното тяло за постигане на 

умерен екологичен потенциал; Постигане и 

запазване на добро химично състояние. 

Повърхностно водно тяло „Стар канал между 

Варненско езеро и Черно море“ с код: 

BG2PR900L019, което е определено в много лош 

екологичен потенциал и неизвестно химично 

състояние, с поставени следните цели: 

Предотвратяване влошаването на екологичния 

потенциал; Опазване, подобряване и 

възстановяване на водното тяло за постигане на 

умерен екологичен потенциал; Постигане и 

запазване на добро химично състояние. 

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

имащи отношение към инвестиционното 

предложение: 

• Мярка: „Предотвратяване на влошаването 

на състоянието на водите от проекти и дейности на 
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етап инвестиционни предложения“ с предвидено 

действие: „Оценка на допустимостта на нови 

инвестиционни намерения съгласно ПУРБ“; 

• Мярка „Намаляване на замърсяването от 

корабна и пристанищна дейност“ с действие: 

„Ограничаване на замърсяване на морските води 

чрез използване на подходящо оборудване при 

инцидентни разливи (скимъри, бонови заграждения 

и др.)“; 

• Мярка „Прилагане на ОВОС за 

инвестиционни предложения/проекти, свързани с 

ново изменение на физичните характеристики на 

повърхностни водни тела“ с предвидено действие: 

„Прилагане на ОВОС за инвестиционни 

предложения/проекти, свързани с ново изменение 

на физичните характеристики на повърхностни 

водни тела“. 

Дейностите предвидени за реализация попадат в 

определен район със значителен потенциален риск 

от наводнение (РЗПРН) с код и наименование: 

BG2_APSFR_BS_04 „Черно море - Варна“. 

Изготвените карти на заплахата и на риска от 

наводнения и Програмата от мерки към Плана за 

управление на риска от наводнения за Черноморски 

район за басейново управление на водите са 

публикувани на интернет страницата на БДЧР. В 

ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки, 

касаещи изграждане на нова кейова стена и 

брегоукрепително съоръжение, но са заложени 

основни мерки за намаляване на риска от 

наводнения на ниво район за басейново управление. 

В Становище по ЕО на ПУРН № 2-1/2016 г. на 

МОСВ е заложена мярка предвижданията на 

Общите устройствени планове на общините да 

бъдат съобразени с анализирания и моделиран 

обхват при сценарий на вероятност на 20-

годишната вълна. 

Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за 

периода 2022-2027 година и Заповед № РД-

803/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и 

водите, районът е част от нов РЗПРН с код 

BG2_APSFR_PR_100 и наименование „Провадийска 

река - от гр. Провадия до гр. Варна“. 
 

3. Системи или съоръжения, чрез 

които ще се реализира използването: 

Предвиждат се: 

1.Изграждане на нова кейова стена; 

2.Изграждане на брегоукрепително съоръжение; 

3.Драгажни дейности в прилежащата акваторията 

на новото корабно място. 

4.Преместване на генерираните драгажни маси в 

съседни в непосредствена близост дънни участъци, 

подлежащи на запълване, предвид по-голямата им 

дълбочина.  

 



4. Място на използване на водния 

обект, населено място и ЕКАТТЕ  

Координатен регистър на характерни точки на 

обекта в система WGS-84: 

Кейова стена: 

т. А (начало)     43°12'01.663"    27°53'23.321"   

т. В (край)         43°12'06.654"    27°53'30.351" 

Брегоукрепително съоръжение: 

т. В (начало)      43°12'06.654"   27°53'30.351"  

т. С (край)          43°12'08.772"   27°53'27.541" 

Драгаж: 

т.  I           43°12'07.770"     27°53'28.870" 

т. II          43°12'02.219"     27°53'21.050" 

т. III         43°12'01.099"    27°53'22.526" 

т. В           43°12'06.654"    27°53'30.351" 

Акватория за преместване на драгажите,  

в рамките на пристанищната акватория  

на „ОДЕСОС ПБМ“ ЕАД: 

т.  1           43°12'02.796"     27°53'18.097" 

т.  2           43°12'06.299"     27°53'24.661" 

т.  3           43°12'08.104"     27°53'23.011" 

т.  4           43°12'03.161"     27°53'15.755" 

 

гр. Варна, общ. Варна обл. Варна 

ЕКАТТЕ  10135 

5. Проектни параметри на 

използването: 

Новата кейова стена се предвижда с дължина на 

кейовия фронт 221,15 м, конструктивно свързана с 

брегоукрепително съоръжение с дължина 91,10 м, за 

осигуряване на оперативната акватория към 

новата стена с ширина 48 м и проектна дълбочина 

12,50 м (кота -12,78 б.с.). 

Площта на акваторията, подлежаща на драгажни 

дейности се равнява на 23776,30 м2. 

Проектен обем на драгажните маси – 38446,86 м3, 

като в това число попадат 3800 м3, предвидени за 

брегоукрепителното съоръжение. 

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 до приемане на обекта с държавна 

приемателна комисия. 

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“ 

 


