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Аата -х й
ОТНОСНО: даване на съгласие за ползване на имот публична общинска собственост с
цел заустване на отпадъчни води
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодната система на Община Поморие под вх.рег. № ТСУ-2461/17.12.2019г.
постъпи заявление от „Завод за технически въглени“ /ЗТВ/ ЕООД гр.Каблешково, ЕИК
205453953 за предоставяне на становище от Община Поморие във връзка със заявена
точка на заустване на отпадъчни води от ЗТВ ЕООД гр.Каблешково, в поземлен имот с
идентификатор 35033.14.300 по КККР на гр.Каблешково, община Поморие
представляващ дере - имот публична общинска собственост. Към заявлението е
представено и копие на писмо изх. per. № РР-4924/А8/25.11.2019г. на БДЧР-Варна, от
което е видно, че ЗТВ ЕООД гр. Каблешково е в административна процедура по издаване
на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води.
С писмо изх. рег.№ ТСУ-2461# 1/02.01.2020г. община Поморие изиска от
заявителя предоставяне на следната информация:
• Картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени: частта от
съществуващата канализационна мрежа на обекта - по видове потоци
(химически замърсени води и битово-фекални води) и съоръжения към
нея, мястото на пречиствателните съоръжения за отпадни води,
предложение за места за собствен мониторинг, включително места за
монтиране на измервателни устройства за количествата на заустваните
отпадъчни
води,
водовземни
съоръжения
за
питейно-битово
водоснабдяване в района с нанесени граници на санитарно-охранителни
зони, както и санитарно -охранителни зони около водоизточниците на
минерални води;
• Данни за максимално часово, средноденонощно и годишно количество на
отпадъчните води по потоци за химически замърсени води и за битовофекални води и за състава на БФВ;

Информация за повторно използване на част от пречистените отпадъчни
води;
Данни за водоснабдяването на обекта, средноденонощни и годишни водни
количества по цели на водопотребление;
План за действие при аварийни ситуации, включващ мерки и средства за
предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на
замърсяващи вещества във водния обект;
Технологична схема за пречистване на отпадъчните води по потоци,
включително редукция на показателите в отделните стъпала на
пречистване;
Количество и вид на отпадъците, включително утайките, образувани от
пречиствателния процес, предвиден метод за тяхното третиране, в т.ч.
оползотворяване и обезвреждане.
Експертно проучване за въздействието върху водния обект на
количеството заявени за заустване отпадъчни води и/или дъждовни води е
цел защита от вредното въздействие на водите.
С писмо вх.рег.№ТСУ-2461#2/02.01.2020г. заявителят /ЗТВ ЕООД гр.
Каблешково/ е предоставил исканата информация и графичен материал, копие от които
предоставяме към настоящата докладна записка.
ЗТВ ООД гр. Каблешково е титуляр на Разрешително № 2374 0058 от 16.05.2019г.
за ползване на воден обект (Кабаково дере) за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на
производствена база за графитни четки и контактни тела за апаратура за ниско и средно
напрежение, издадено от директора на БДЧР-Варна. Издаденото разрешително е с краен
срок на действие 10.10.2019г.
В заключение на гореизложеното предлагам на Общински съвет- гр. Поморие да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, както и чл.19, ал.1, т.1 от Закона за
водите, Общински съвет гр. Поморие дава /не дава съгласие на „Завод за технически
въглени“ гр.Каблешково, община Поморие, ЕИК 205453953 за заустване на заявените
количества отпадъчни води от предприятието в поземлен имот с идентификатор
35033.14.300 по КК на гр.Каблешково, представляващ дере публична общинска
собственост, при спазване на условията и ограниченията поставени от компетентния
държавен орган - Басейнова дирекция „Черноморски район“ - гр.Варна след
приключване на административната процедура по издаване на разрешително за ползване
на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Писмо от ЗТВ ЕООД гр.Каблешково, вх.рег. № ТСУ-2461#2/20.01.2020г. с
придружаваща го графична част;
2. Копие на Разрешително № 2374 0058 от 1б.05.2019г. за ползване на воден обект
за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от директора на
БДЧР-Варна

3. Хидроложки доклад за обект: Заустване на отпадъчни води от ЗТВ ЕООДгр.
Каблешково в дере (Кабаково дере) с идентификатор 35033.14.300 по КК на
гр.Каблешково, община Поморие
4. Скица № 15-54238-21.01.2020 г. на поземлен имот с идентификатор 35033.14.300
по КК на гр. Каблешково, община Поморие
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Съгласували?
инж. П. Войш
ДиректдрДСя СУТОСУП
Хр. Чухлева..
Началник отдел ОСТУП
Светла Събева...
cm. юрисконсулт, отдел ПНО

Изготвил:.5ХУ?.. СДХ}...............
Д. Япаджиева, гл. експ. еколог отдел УТООС

