
   Р ЕП У БЛ И К А  БЪ Л Г А Р И Я  
   Ми н и с т е р с тв о  н а  о ко лн а та  с р ед а  и  во ди т е

  Басейнова дирекция „Западнобеломорски район ”  

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441, 

тел.: 073/894 103; тел. факс: 073/894 102; e-mail – bdblg@wabd.bg; едно гише: 073/894 130 

СЪОБЩЕНИЕ 

Относно: Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-56/19.09.2022 г., коригирано 

със заявление с вх. №РР-16-56(4)/13.12.2022 г. за откриване на процедура за изменение и 

продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване 

на отпадъчни води в повърхностни води №43140006/06.10.2015 г., продължено с Решение 

№ПО-01-7/17.01.2019 г., издадени от директора на БД ЗБР за експлоатация на съществуващ 

обект „Бензиностанция и търговски комплекс на „Шел България” и Ресторант „Макдоналдс 

Макдрайв“, с. Студена, общ. Перник, обл. Перник, ЕКАТТЕ 70038 

1. Цел на заявеното използване на водите – Заустване на пречистени отпадъчни води в

повърхностен воден обект река Струма, поречие Струма от експлоатация на съществуващ 

обект „Бензиностанция и търговски комплекс на „Шел България” и Ресторант „Макдоналдс 

Макдрайв“, с. Студена, община Перник, област Перник, ЕКАТТЕ 70038. 

2. Формирани са следните потоци отпадъчни води на обекта:

Поток №1 – Смесен поток пречистени отпадъчни води (дъждовни замърсени и води

образувани от измиване на площадката) след каломаслоуловител; 

Поток №2 – пречистени отпадъчни води (битови отпадъчни води от Бензиностанция 

„ШЕЛ – Студена“ и Ресторант „Макдоналдс Макдрайв“), след ПСОВ, модел „WEP XLeq“. 

Водоприемник на отпадъчните води е река Струма, поречие Струма, водно тяло с код 

BG4ST900R003 „р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска“. 

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

BG4ST900R003 е оценено в „умерено екологично състояние“ и „неизвестно химично 

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

състояние“ за показатели с отклонения (БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ 

показатели - електропровод, БПК5, разтворен О2, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ, P-PO4, P 

общ и достигане на СКОС по специфичните замърсители -цианиди) до 2027 г. и постигане на 

„добро химично състояние“ до 2021 г. За водно тяло с код BG4ST900R003 има приложено 

изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл.156в, т.1(а) от Закона за водите и 

чл.4.4 от РДВ, т.е. удължаване на срока за постигане на екологичните цели. Съгласно Бюлетин 

за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорски район за 

басейново управление през 2021 г., повърхностно водно тяло с код BG4ST900R003 е оценено 

в „умерено екологично състояние“ и „добро химично състояние“. 

Географските координати на мястото на заустване във водния обект река Струма, 

поречие Струма не се променят. Индивидуалните емисионни ограничения на характерни 

замърсители/показатели на отпадъчните води по потоци, както и срокът за достигането им 

също не се променят. 

3. Изменя се количеството на заустваните отпадъчни води за Поток №1 - Смесен

поток пречистени отпадъчни води (дъждовни замърсени и води образувани от измиване на 

площадката) след каломаслоуловител: 
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Q годишно от 125 куб.м/год. на 1 115 куб.м/год.; 

Q средноденонощно от 0,342 куб.м/ден на 3,05 куб.м/ден; 

Q максимално часово от 0,014 куб.м/час на 0,127 куб.м/час. 

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.

13.1.2023 г.

X Заместващ със Заповед РД...

Ралица Кукова

Директор на БДЗБР

Signed by: RALITSA  KUKOVA
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