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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ,

По повод постъпилото Ваше писмо с вх.№05-08-4160/20.12.2017 г. в Министерството

на околната среда и водите (МОСВ) Ви уведомявам, че на базата на представения

„Хидрогеоложки доклад за резултатите от извършено актуално проучване на

съществуващите съоръжения от находище на минерална вода „Павел баня"", с

предложени варианти за промяна на съществуващата схема на експлоатация на находището,

не може да бъде извършена преоценка на експлоатационните ресурси на находище „Павел

баня" и технически възможните дебити на водовземните съоръжения, за предложената нова

схема на експлоатация на находището, тъй като предоставената информация не дава

основание да се приеме, че:

Относно: Актуално проучване на находище на минерална вода „Павел баня" от програмата

за стопанисване на минералните води- изключителна държавна собственост и

водовземните съоръжения- публична държавна собственост за 2017 г. на Басейнова

дирекция „ Източнобеломорскирайон "
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АТАНАСКА НИКОЛОВА

Приложение: Указания за изпълнението на допълйителни изследвания

^  е повишена степента на изученост на находището;

>  са гарантирани вече предоставените права за водовземане от находището.

Находище „Павел баня" се намира в условия на свръхексплоатация, като са издадени

разрешителни за целия утвърден експлоатационен ресурс, при целогодишна натовареност.

Експлоатационните ресурси на находище „Павел баня" и технически възможните

дебити на съоръженията от него са утвърдени със Заповед №РД-239/12.03.2013 г„ съгласно

която срока на действие на заповедта е 2024 г.

В точка 4 от заповедта изрично са описани условията за преоценка на ресурсите на

минерална вода от находището.

Съгласно нормативните изисквания и т.4.1 от заповедта преоценката на ресурсите

следва да се извърши през 2024 г. по данните от извършвания мониторинг на дебита и

напора на водовземните съоръжения от находището и без да се променят котите на

динамично водно ниво, т.е, без да се променя схемата на експлоатация.

Изключенията от изискването на т.4.1 са изрично посочени в т.4.2 и т.4.3, но нито в

документацията по възложената обществена поръчка, нито в представените материали не са

налице факти, обосноваващи прилагането на т.4.2 или т.4.3 за преоценка на ресурсите.

В тази връзка е необходимо да бъдат изпълнени допълнителни изследвания, доказващи

взаимодействието между водовземните съоръжения при смяна на схемата на експлоатация,

съгласно приложените указания.
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Указания за изпълнението на допълнителни изследвания, доказващи взаимодействието

между водовземните съоръжения при смяна на схемата на експлоатация

Промяната в схемата на експлоатация на находището, независимо дали ще бъдат

включени допълнителни сондажи (сондаж №1 и сондаж № 2) или схемата ще бъде

променена от експлоатация на самоизлив на експлоатация при понижаване на водното ниво

под повърхността, може да се извърши само след провеждане на предексплоатационно

водочерпене, при предвижданата нова схема на експлоатация (черпене при пълен самоизлив

на всички сондажи, черпене от определени сондажи или от всички сондажи, при зададен

дебит или зададено понижение на водното ниво, като при това се наблюдава, както

промяната в дебита/понижението във всеки един от сондажите, така и дебита на каптираните

извори).

Резултатите от това водочерпене ще покажат:

-доколко предвижданата схема на експлоатация е възможна;

-ще пресъхнат ли каптираните извори или ще намалее дебита им, ще намалее дебита на

самоизлив на сондажите или всички ще бъдат с водно ниво под земната повърхност;

-дали и доколко могат да се променят експлоатационните ресурси на находището.

По този начин няма да бъдат нарушени и ще бъдат гарантирани вече предоставените

' права за водовземане от находището, макар и да се наложи преиздаване на разрешителни и

изграждането на допълнителни водопроводи.

Извършването на предексплоатационно водочерпене независимо от планираната

промяна в схемата на експлоатация е задължително, особено при доказаното с вече 50

годишната експлоатация на находище „Павел баня", взаимодействие между водовземните

съоръжения, констатирано и в представения доклад - стр.12.

Предвид наличните към момента данни, увеличаване на ресурсите на находището не е

възможно. Възможна е само промяна в схемата на експлоатация, която да преразпредели

наличните ресурси към по-новите и годни за експлоатация водовземни съоръжения.

Във връзка с гореизложеното е необходимо БДИБР:

1. незабавно да започне изпълнение на мониторинг на дебита/водното ниво (остатъчния

напор) във всички сондажи и дебита на каптираните извори, както и на температурата, по

съгласувана от Министерството на околната среда и водите схема за изпълнение на

* мониторинг;



2.да обоснове избора на схемата за експлоатация или вариантите за схеми за

експлоатация, като вземе предвид:

-че сондаж № 1 и сондаж № 2 са изключени от експлоатация, предвид проблеми в

техническото им състояние;

-че минералната вода циркулира по тектонски нарушения в гранитния масив, които са

хидравлически свързани;

-че водоносната зона не е с висока водообилност;

-извършените в периода 1989-1992 г. последни проучвания, обхващащи почти напълно

находището на минерална вода:  геофизични проучвания,  точно очертаващи двете

геотермични аномалии, взаимодействието между сондажите и промените в режима на

минералната вода в 7 годишния период, в който е извършван мониторинг и изчислените

хидрогеоложки параметри, по които следва да се прогнозира продължителността на

Vводочерпенето, осигуряваща  реакция  на  всички  съществуващи  съоръжения  при

съществуващата анизотропност на водоносната среда.

3.да изпълни или да възложи изпълнението на предексплоатационно водочерпене при

обоснованата нова схема на експлоатация;

4.да осигури прекратяване на ползването на минерална вода за периода на извършване

на водочерпенето;

При изпълнението на посочените дейности следва да бъде извършван контрол, във

връзка с прилаганите методи за изпълнение на дейностите.


