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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 „КРЗ ПОРТ БУРГАС“ АД,  

за ползване на воден обект – ЧЕРНО МОРЕ 

 

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

обществен транспорт „КРЗ Порт Бургас“, подобект: „Нова 

кейова стена с два участъка“ 
 

 2. Воден обект и код на водното 

тяло – предмет на използването: 

Крайбрежно водно тяло „Южен Бургаски залив <30м“,  с код 

BG2BS000C1308; 

Крайбрежно водно тяло „Южен Бургаски залив >30м”, с код 

BG2BS000C1010. 

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-5599/03.11.2021 г., допълнено с 

информация с вх. № РР-5599(А7)/21.03.2022 г. на „КРЗ ПОРТ 

БУРГАС“ АД; 

Заявеното ползване на воден обект попада в обхвата на: 

Крайбрежно водно тяло „Южен Бургаски залив <30м“ с код 

BG2BS000C1308, определено в умерено екологично 

състояние и неизвестно химично състояние, с поставени цели:  

„Предотвратяване влошаването на екологичното състояние“; 

„Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за 

постигане на добро екологично състояние; - постигане и 

запазване на добро екологично състояние по биологични 

елементи - МЗБ, ФП, МФБ, - постигане и запазване на добро 

екологично състояние по физикохимични елементи - 

кислородни условия (разтворен О2)“; 

„Постигане и запазване на добро химично състояние“. 

Крайбрежно водно тяло „Южен Бургаски залив >30м”, с код 

BG2BS000C1010, определено в умерено екологично 

състояние и добро химично състояние, с поставени цели: 

„Предотвратяване влошаването на екологичното състояние“; 

„Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за 

постигане на добро екологично състояние - постигане и 

запазване на добро екологично състояние по биологични 

елементи - МЗБ и ФП, - постигане и запазване на добро 

екологично състояние по физикохимични елементи - 

кислородни условия (разтворен О2 и наситеност с О2)“; 

„Запазване на добро химично състояние“. 

В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. са 

предвидени следните мерки имащи отношение с характера на 

предвидените дейности в инвестиционното предложение: 

„Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна 
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дейност“ с предвидени действия: „Контрол на замърсяването с 

нефт и/или нефтоводни смеси.“; „Контрол на дейности по 

предаване и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци.“; 

„Осъществяване на контрол на дейности по събиране и 

транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, 

включително отпадъчни води.“; „Ограничаване на 

замърсяване на морските води чрез използване на подходящо 

оборудване при инцидентни разливи (скимъри, бонови 

заграждения и др.) и разработване и прилагане на инструкция 

и мерки за недопускане замърсяване на акваторията при 

товаро-разтоварни дейности.“ 

Теренът предвиден за реализация на инвестиционното 

предложение попада в определен район със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН) „Черно море – 

Бургас“ с код BG2_APSFR_BS_07. От извършеното 

моделиране е установено, че предвидения терен се залива и 

при трите вероятностни периода: наводнения с малка 

вероятност за настъпване (1000 години), както и при 

непредвидими събития, със средна вероятност за настъпване 

(100 години) и с висока вероятност за настъпване (20 години).      

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 

обединен РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_102 и наименование 

„Черно море – гр. Бургас“. 

Предвидените дейности не са в противоречие с 

предвижданията на ПУРБ 2016-2021г., при спазване на 

поставените условия в Решение по ОВОС № 14-8/30.12.2008 

г., потвърдено с писмо изх. № 04-00-3277/06.07.2021 г. на 

МОСВ. 

3. Системи или съоръжения, чрез които 

ще се реализира използването: 

Предвиждат се следните дейности: 

1. Изграждане на Нова кейова стена с два участъка - „южен 

кей“ и „източен кей“; 

2. Реконструкция и укрепване на съществуваща стара стена; 

3. Съпътстващи драгажни дейности в прилежащата акватория. 

4. Място на използване на водния обект, 

населено място и ЕКАТТЕ  

Прилежащата акватория, в която ще се извършват строителни 

и драгажни работи е определена със следния териториален 

обхват и следните географски координати в геодезична 

система WGS-84: 

т. 1   → 42º29'06.02"; 27º27'10.09",  

т. 17 → 42º28'57.18"; 27º27'00.88",  

т. 16 → 42º28'55.03"; 27º27'07.13",  

т. 18 → 42º28'55.92"; 27º27'07.66",  

т. 19 → 42º28'57.55"; 27º27'02.92",  

т. 20 → 42º29'05.43"; 27º27'11.13". 

Прилежащата акватория, където е определено депониране е с 

географски координати в геодезична система WGS-84: 

Център на кръга → 42º32'45"; 27º54'40". 

град Бургас, община Бургас, област Бургас.  

EKATTE 07079 



5. Проектни параметри на използването: Строителните дейности включват: 

Изграждане на конструкциите на двете стени, както и 

укрепване на старата стена по система “Getgrouting“ с оглед 

удълбочаване до 12.50 m от средното морско ниво или Кота 

12.78 m (Б.С.) е предвидено в следната последователност: 

- Брегоукрепителни работи – реконструкция и укрепване на 

старата стена по система “Getgrouting“ с оглед удълбочаване 

до 12.50; 

- Изграждане на конструкциите на двете нови кейови стени и 

удълбочаване до 12.50 m. Двата участъка са „южен кей“ с 

конструктивна дължина 157,64 m и „източен кей“ с дължина 

157,31 m; 

 - Изваждане на едрогабаритни предмети от дъното. 

Съпътстващи драгажни дейности включват: 

Общото количество на драгажните маси до достигане на 

проектната дълбочина възлиза на 217 731 m³, като площта на 

прилежащата акватория е 35 956 m², в т. ч. оперативна 

акватория, маневрена акватория и акватория за подход. 

Количеството на скалния материал, остатък от технологичната 

площадка, който ще се изземе след изграждане на кейовите 

конструкции възлиза на 8500 m³. Драгираните земни маси ще 

бъдат депонирани в район с предназначение, посочено в 

издадена от Директора на БДЧР Заповед № 250/07.10.2021 г. 

Съгласно т. 1 от Заповедта, изхвърляне на земни маси и 

дънни утайки, получени от драгажни дейности в района на  

Бургаски залив, се извършва срещу Бургаски залив, в район с 

формата на кръг с радиус 500 m и център с географски 

координати 42º32'45" и 27º54'40". 

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“ 

 

 

 


