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СЪОБЩЕНИЕ 

Относно: Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-43/11.07.2022 г., за откриване на 

процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни води №43710033/14.04.2014 г., продължено с Решение №ПО-

01-62/07.05.2020 г., издадени от директора на БД ЗБР за експлоатация на обект 

„Канализационна система на село Осина“, община Сатовча, област Благоевград, ЕКАТТЕ 

54225 

1. Цел на заявеното използване на водите – Заустване на смесен поток пречистени (битови

и дъждовни) отпадъчни води след ПСОВ – с. Осина в повърхностен воден обект дере, вливащо 

се в река Осинска, поречие Доспат от експлоатация на обект „Канализационна система  на село 

Осина”, общ. Сатовча, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 54225. 

2. Формиран е следният поток отпадъчни води:

Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток пречистени отпадъчни води (битови и

дъждовни) след ПСОВ – с. Осина се заустват в дере, вливащо се в река Осинска. 

Водоприемник на отпадъчните води е дере, вливащо се в река Осинска, поречие Доспат, водно 

тяло с код BG4DO135R121 „р. Осинска от изворите до вливане в р. Доспат“. 

В действащия ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) повърхностното водно тяло с код 

BG4DO135R121 е оценено в „добро екологично състояние“ и „неизвестно химично 

състояние“.  Екологичната цел заложена в ПУРБ на ЗБР 2016-2021 г. е опазване на „доброто 

състояние“ и предотвратяване влошаването и постигане на „добро химично състояние“ до 

2021 г. Съгласно Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в 

Западнобеломорски район за басейново управление през 2021 г., повърхностно водно тяло с 

код BG4МЕ200R113 е оценено в „умерено екологично състояние“ и „добро химично 

състояние“. Независимо от влошеното екологично състояние на цитираното водно тяло през 

2021 г., честотата на провеждане на собствения мониторинг на заустваните отпадъчни води 

може да бъде изменена, тъй като предложената от заявителя честота (на тримесечие) няма да 

намали достоверността на информацията за вида и големината на замърсителите в 

отпадъчните води, формирани от населеното място. Натискът от заустване на отпадъчните 

води може да бъде оценен и с намалената честота на провеждане на собствения мониторинг 

на отпадъчните води. 

Географските координати на мястото на заустване във водния обект дере, вливащо се в 

река Осинска, поречие Доспат не се променят. Количеството на заустваните отпадъчни води, 

както и срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения също не се променят. 

3. Изменя се част „Честота на пробовземане“ от подраздел „Задължение за

провеждане на собствен мониторинг“ на раздел „Индивидуални емисионни ограничения 

по потоци и места на заустване“ за показатели Активна реакция рН, Неразтворени вещества, 

БПК5 и ХПК (бихроматна): 
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От ежемесечно – на тримесечие 

Писмени възражения или предложения от заинтересованите лица ще бъдат приемани 

само в рамките на законоустановения четиринадесет дневен срок от публичното обявяване, 

като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

– гр. Благоевград, 2700, бул. „Св.Димитър Солунски“ №66, п.к. 441.

10.11.2022 г.

X
Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA IVANOVA
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