МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
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ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД
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ПРОТОКОЛ
№9 от 29.И.2007 г.
Днес, 29.11.2007г., съгласно Заповед № 201/05.11.2007г., на Директора на Басейнова
Дирекция Западнобеломорски район, в Заседателната зала № 2 в сградата на БД ЗБР Благоевград, се състоя второто редовно заседание за 2007г. на Басейновия съвет към
Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград, при следния дневен
ред:
1. Процес на изготвяне на Първия план за управление на речните басейни в
Западнобеломорски Район:
- Представяне на резултатите от състоялата се Втора Консултация с
обществеността на тема "Основни направления за решаване на проблемите
свързани с водите в Западнобеломорски район";
- Програми от мерки за достигане добро състояние на водите.
2. Състояние на общинските язовири. Състояние и проводимост на речните
легла.(Обобщение на резултатите от извършените проверки през 2007г. от
БД ЗБР).
3. Предоставяне на информация за извършената дейност от БД ЗБР по
отношение на регистрацията на кладенците за лични нужди, като задължение
съгласно Закона за водите.
4. Други.
ПРИСЪСТВАХА:
1. инж. Цоне Григоров - директор на "Гражданска защита"- гр. Кюстендил;
2. Ирина Велкова- еколог в община Кюстендил.
3. инж. Людмила Димитрова - експерт в община Перник;
4. Емилия Крилчева - еколог във "В и К" ЕООД - Дупница
5. доц. д-р Снежана Дакова- НИМХ, Департамент "Хидрология";
6. инж. Александър Янев - гл. експерт в Областна администрация Благоевград;
7. инж. Петър Василев - управител на клон Дупница при "Напоителни системи"
ЕАД гр. София.
8. инж.Здравка Пекова - НЕК ЕАД "Язовири и каскади",гр.София.
9. Надежда Радева - мл.инспектор в РИОКОЗ - гр. Благоевград.
10. инж. Димитър Димитров - "Берг Галко"АД, гр. Радомир.
11. инж. Калин Анастасов - председател на РД "Екоюгозапад", гр. Благоевград.
12. инж. Славка Карамфилова - гл.инженер в "Напоителни системи" ЕАД,
гр.София.
13. инж. Мая Спасова - гл.експерт "ВиК" в община Благоевград.

14. инж. Антоанета Ангелова - гл.инспектор "Екология и озеленяване",община
Петрич.
15. инж. Петър Тунев - гл. инженер във "ВиК" - гр. Благоевград.
ОТСЪСТВАХА:
1. Андрей Ковачев - Сдружение за дивата природа (СДП) "Балкани";
2. проф. Христо Христов - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград;
3. Живка Николова - гл. еколог на община Гоце Делчев;
4. Пламен Айвазов -община Доспат;
5. Валери Димитров - н-к цех "Водоснабдяване" при "Стомана Индъстри" АД -гр.
Перник.
Съгласно чл. 14, ал.1 от Устройствения правилник за дейността, структурата,
организацията на работа и числения състав на Басейновите съвети, заседанието се
счита за редовно.
Заседанието се председателствуваше от инж. Десислава Боюклиева — началник
отдел "Планиране и стопанисване" при Басейнова Дирекция Западнобеломорски
Район - гр. Благоевград, която откри заседанието.
Инж. Владимир Динов - Директор на Басейнова дирекция Благоевград, приветства
присъстващите членове на Басейновия съвет с добре дошли.
След като инж. Боюклиева обяви дневния ред, на участниците беше дадена
възможност за допълнения и забележки към него. Такива не бяха направени.
Дневният ред бе подложен на гласуване и беше приет единодушно.
По т. 1 от дневния ред:
Процес на изготвяне на Първия план за управление на речните басейни в
Западнобеломорски Район старши експерт "Връзки с обществеността" в отдел
"КВДИИО" - Марта Златкова, представи резултатите от състоялата се Втора
Консултация с обществеността на тема "Основни направления за решаване на
проблемите свързани с водите в Западнобеломорски район". Досега са проведени две
консултации с обществеността, в рамките на текущия проект "Проучване върху
интегрирано управление на водите на Република България", изпълняван от Японската
Агенция за Международно сътрудничество /ЛСА/. В рамките на проекта се предвиждат
три обществени консултации. Последната за 2007 г. ще бъде на 10 декември. С това
обаче консултациите няма да приключат те ще продължат и следващата година, било
по инициатива на Басейнова Дирекция или по инициатива на други проекти.
Участниците във Втората обществена консултация имаха възможност да бъдат
разделени на 4 работни групи. Г-жа Златкова представи четирите работни групи
работили по проблемите на водите в Западнобеломорския речен басейн, а именно
разделени както следва :
Горно течение на р. Струма (от извора до вливането на р. Джерман);
Средно течение на р.Струма (от вливането на р.Джерман до вливането на р.
Благоевградска Бистрица);
Долно течение на р.Струма (от вливането на р. Благоевградска Бистрица до
границата с Гърция);
Река Места и река Доспат.
При така проведената Втора консултация с обществеността бяха направени
предложения за мерки за решаване на проблемите свързани с водите. Едни от тях са

общи за четирите групи: изграждане на ПСОВ, изграждане на ПСПВ, изграждане или
доизграждане на канализационна система в по-малките населени места, изграждане на
пречиствателни съоръжения за промишлени предприятия, рекултивиране на терените и
речните корита при нерегламентиран добив на баластра, и не на последно място
обединяване на институциите в обмена на информация.
Работните групи набелязаха и някои конкретни мерки:
1.Горно течение на р. Струма - Прилагане на добри земеделски
практики(използване на екологични торове,екологично земеделие); изграждане на
херметически септични ями или пречиствателни съоръжения за големите
животновъдни ферми; въвеждане на ефективен икономически и финансов
регулатор в зависимост от качеството на подаваната вода; поддържане в добро
състояние на хидротехническите съоръжения по реките и изграждане на нови
такива за защита от наводнения.
2.Средно течение на река Струма - Гарантиране участието на обществеността при
инвестиционни намерения за ВЕЦ ( 14 дневния срок за публично обявяване не е
достатъчен); обезпечаване на съоръженията (бентове, прагове и др.) с рибни
проходи; през лятното маловодие да се изпуска цялото водно количество от
деривациите; забрана за използване на питейната вода за промишлени нужди.
3.Долно течение на река Струма - изграждане на корекции в границите на
населените места; актуализиране на издадените разрешителни по отношение на
водните количества.
4.Река Места и река Доспат - изграждане на хидротехнически съоръжения-язовири
за ПБВ; мерки и мероприятия срещу ерозия и свлачища; превенция срещу
високите води и наводнения; рекултивация на речните корита след добив на
инертни материали; изграждане на дънни прагове; синхронизация на работата на
институциите за осигуряване проводимостта на реките.
Това бяха мерките предложени от работните групи, а на предстоящата консултация
екипа на проекта JICA, който е ангажиран с изготвянето на Програмите от мерки за
Западнобеломорски район ще вземе предвид така предложените мерки, но в по
разширен вариант.
Преди да благодари за вниманието, старши експерт Марта Златкова призова
членовете на Басейновия съвет за по-активно участие в предстоящите обществени
консултации.
'
Инж. Десислава Боюклиева благодари на ст. експерт Марта Златкова, след което
представи презентация на тема "Програми от мерки за достигане добро състояние на
водите в Западнобеломорски район".
В програмите от мерки са включени така наречените екологични цели за опазване
на околната среда, като основна цел е постигане на добро състояние на водите за всеки
речен басейн до 2015 г.,чрез - подобряване, опазване и поддържане състоянието на
водите; определяне и прилагане на програми от мерки; използване на икономически
инструменти, като част от Програмите от- мерки; консултации с обществеността за
основните проблеми свързани с водите и програмите от мерки и изготвяне на План за
управление на речния басейн; координиране на мерките за повърхностни и подземни
води, принадлежащи към една и съща екологична, хидроложка и хидрогеоложка
система.
Инж. Боюклиева припомни нормативните документи, с които Р България трябва да
се съобразява при изготвянето на Първия План за управление на речните басейни, а
именно Договор за присъединяване на Р България към Европейския съюз, Рамкова
Директива за водите 2000/60 на ЕС и Закона за водите.

В момента Басейнова Дирекция се намира на етапа предхождащ изготвянето на
Програмите от мерки.
Инж. Боюклиева запозна присъстващите с дейностите на БДЗБР по изготвяне на
Плана за управление на речните басейни, извършени през 2007 г.
- Анализ на характеристиките на района за басейново управление (повърхностни и
подземни води);
- Икономически анализ на водоползването;
- Създаден е регистър на защитените територии;
- Анализ на антропогенното въздействие и натиск;
- Определяне на водните тела с недобро състояние "в риск да не достигнат добро
състояние до 2015 г.";
- Разработване на Програми за мониторинг за повърхностни и подземни води;
Работна програма и график за ПУРБ;
- Проведени са две консултации с обществеността ( на 02.11.2006 г. и на 05.09.2007
г.) в ЗБР;
- Индентификация на основните проблеми за водите за поречията на р. Струма и
Места.
Инж. Боюклиева посочи fo значимите натоварвания в ЗБР - точкови и дифузни
източници на замърсяване, водоползвания, регулиране на оттока, морфологични
изменения.
Текущи и предстоящи дейности по ПУРБ за 2007-2008 г.:
Предстои провеждане на Трета Консултация с обществеността, и много важен
момент - разработване на Програми от мерки за достигане добро състояние на водите;
изготвяне на Проект на ПУРБ с включено предложение на програмите от мерки, и
консултации с обществеността.
Програмите от мерки от своя страна се делят според Европейската рамкова
директива и Закона за водите на основни и допълнителни.
Основни мерки: прекратяване замърсяването на повърхностните води с
приоритетни и други вещества; регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за
въвеждане на замърсители от точкови и дифузни източници на замърсяване;
регулиране на водовземанията от пресни повърхностни и подземни води;
предотвратяване и намаляване на всички други значителни неблагоприятни
въздействия върху състоянието на водите и др.»
Допълнителни мерки: това са законодателните мерки,административните мерки,
икономически и финансови мерки, споразумения в областта на околната среда, мерки
за контрол на емисиите, кодекси за добра практика, възстановяване и създаване на
влажни зони, мерки за контрол на водовземането, мерки за ефективност и повторно
използване на водите в промишлеността, мерки за изпълнение на международни
споразумения, по които Р България е страна.
Един от най-важните елементи при изготвянето на ПУРБ е провеждането на
консултации с обществеността. Досега както споменах no-горе са проведени две.
Благодаря Ви.
По т.2 от дневния ред:
Старши инспектор Ралица Стефанова представи презентация на тема :
"Информация за извършената контролна дейност на общинските язовири и
проводимостта на речните легла".
Г-жа Стефанова представи на членовете на Басейновия съвет нормативните
документи на основание, на които се извършва контролът от страна на БДЗБР, като

Басейнова Дирекция извършва контрол върху комплексните язовири - яз. Студена,
яз.Пчелина, яз.Калин, яз. Карагьол, яз. Дяково и яз. Доспат. Всеки месец експерти от
БДЗБР извършват проверки по режимен график и докладват в Министерството на
околната среда и водите.
Извършва се и контрол на големите язовири, съгласно Наредба 13/2004 г. с
височина на стената над 15 м. и с обем над 1000 000 куб.м, стопанисвани от
Напоителни системи и частни лица ( това са язовирите "Стойковци", "Красава", "
Долна Диканя", "Извор", "Темелково", "Осломе", "Багренци","Берсин", "Дренов дол",
"Руен", "Бегуновци", "Мещица", "Бели брег", "Валтата", "Клинеца").
Басейнова Дирекция извършва и контрол върху състоянието и на общинските
язовири, като в териториалния обхват на Дирекцията попадат 423 язовира и водоеми.
През 2007 г. по Заповед на Министъра на околната среда и водите се извършиха
проверки на всички язовири общинска собственост и беше направена оценка на
актуалното им състояние. Проверени бяха 386 язовира и водоема.
Направихме следните констатации след извършените проверки: общинските
администрации не разполагат с техническа документация за язовирите; липсва
назначен поддържащ персонал; цо-голяма част от язовирите не се стопанисват.
Въз основа на тези проверки, бяха направени и някои предписания към общините, а
именно: да се осигури безопасна експлоатация на всички язовири, за които се установят
проблеми в техническото състояние и наличие на предпоставки за възникване на
аварийни ситуации. Кметът на съответната община да назначава всяка година
експертен съвет за обстоен преглед, включващ оценка на нивото на риска и язовирите,
за които този съвет установи, че съществуват условия за извеждане от експлоатация да
бъдат ликвидирани. Също така язовирите да се завиряват не повече от обема, който
съответства на техническото им състояние и да бъдат планирани средства в бюджета на
всяка община за стопанисване на язовирите. Представен бе и снимков материал.
БДЗБР - Благоевград в рамките на сноята компетентност следи състоянието на
язовирите общинска собственост и участва с експерти във всички проверки, свикани по
инициатива на стопанисващите ги общини и контролиращи институции.
За получаване на средства за всички тези дейности може да се кандидатства пред
ПУДООС/Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/
към МОСВ.
Басейнова Дирекция по изготвен годишен график извършва контрол по
състоянието на речните русла на реките Струма, Места и Доспат и основните им
притоци на основание чл.188, ал.1, т.1, от Закона за водите.
Старши инспектор Ралица Стефанова представи и информация относно
контрола по състоянието и проводимостта на речните легла. Като под "поддържане
проводимостта на речните легла" се разбира - премахването на паднали дървета и
дънери, храстовидна и дървесна растителност, наносни острови разположени в
коритата на реките, стеснявания на руслата от незаконни водовземания и подприщващи
съоръжения, съществуващи незаконни сметища за битови и строителни отпадъци,
почистване от наноси на отворите на мостовете. Същевременно с това за извършването
на тези дейности не е необходимо разрешително от Басейнова Дирекция, а само
писмено уведомление.
От началото на 2007 г. са посетени всички общини на територията на БДЗБР,
където са огледани и описани критичните участъци от реките, в резултат на което са
набелязани две групи обекти. Такива, за които са необходими спешни мерки за
почистване за осигуряване проводимостта на реките и обекти, и за които е необходимо
изготвяне на проекти и изграждане на укрепителни съоръжения с цел трайно решаване
на проблемите с опасност от наводнения.

За по-голяма част от обектите има изготвена проектносметна документация и
експертна оценка на необходимите средства за извършване на спешни действия за
осигуряване проводимостта на критичните участъци.
От извършените проверки бяха направени следните констатации:
В границите на населените места - строителство на сгради и пристройки в
заливаемите тераси, изхвърляне на строителни и битови отпадъци, непочистена
храстовидна и дървесна растителност.
В коригираните участъци - непочистени наноси, растителност, нарушаване
целостта на дигите.
В некоригираните участъци - нарушаване целостта на бреговете, наличие на
наносни острови, които отклоняват водното течение, непочистени строителни отпадъци
от руслата на реките, извършване на земеделски и строителни дейности в заливаемите
тераси.
Старши инспектор Стефанова подчерта, че изземването на наносите става само след
издаване на разрешително за ползване на воден обект - с цел добив на инертни
материали, но такива разрешителни се издават само при наличие на съществуващи
статични запаси, като в него -се записват задължителни параметри, като обем и
дълбочина на изземването.
Благодаря Ви за вниманието.
По т. З от дневния ред:
Инж. Евгени Терзиев - началник отдел "Разрешителни и регистри", представи на
членовете на Басейновия съвет информация за извършената дейност по отношение на
регистрацията на кладенците за лични нужди, като задължение съгласно Закона за
водите.
С изменението на Закона за водите от м.август 2006 г., съществува задължение
всички водовземни съоръжения от подземни води да бъдат регистрирани. Преди това
тази регистрация се извършваше от общините. В изпълнение на това задължение
Басейнова Дирекция предприе информационна кампания за разясняване на целите за
тази регистрация и начините за регистриране.
Към съответните общини бяха изпратени кратки указания, затова какви документи е
необходимо да се подадат. Беше определен и' срока, в който тези заявления да бъдат
подадени, но този срок бе твърде кратък, защото мащабите на тази регистрация са
доста големи. Срокът беше удължен с още три месеца, като крайният срок за
регистрация беше 11.02.2007 г. В резултат на тази информационна кампания в
Басейнова Дирекция постъпиха 25 000 заявления. Но след изготвяне на окончателния
регистър, ние ще Ви информираме колко точно кладенци са регистрирани.
След изтичане на законовия срок пред БД стоеше задачата да се създаде такъв
публичен регистър. В момента изготвянето на този регистър е в ход и са включени
около 15 000 кладенци. Положен е изключително голям труд, с обработване на голямо
количество документи и информация. В момента изготвянето на регистъра продължава
и се надяваме до края на годината той да бъде готов. След което той ще бъде качен на
интернет страницата на БДЗБР. Освен това Басейнова Дирекция ще предоставя и
удостоверения за това дали даденото съоръжението е вписано в регистъра.
Създаването на такъв регистър е необходимо поради това, за да се определи какви
съоръжения има на територията на БДЗБР, за какво се използват във връзка с оценка на
състоянието на подземните води, които са стратегически резерв за питейно
водоснабдяване. И при едно разумно използване те ще гарантират задоволяване

нуждите на хората. Другата важна цел е да се регламентира съществуването на тези
съоръжения. Благодаря за вниманието.
Инж. Десислава Боюклиева прикани членовете на Басейновия съвет да изразят
мнения, предложения и въпроси по така представените презентации.
Инж . Калин Анастасов - представител на РД "Екоюгозапад" изрази мнение, че не
се използва достатъчно капацитета на членовете на Басейновия съвет и не се
предоставят материалите за предварително запознаване с това, което ще се представя
на съвета.
В Устройствения правилник много добре са описани дейността и организацията на
работа на Басейновия съвет. Изказа мнение, че обществени консултации се правят на
всеки един етап от създаването на Плана за управление на речния басейн. Участието в
един такъв Басейнов съвет е само по себе си едно обществено обсъждане, на което се
дават полезни съвети и се изказват становища. В тази връзка инж. Анастасов предложи
в съответствие с Устройствения правилник създаването на съвети по места, там където
е необходимо. Той помоли и да се изпращат всички материали и разработки до
членовете на Басейновия съвет, които ще се представят на заседанията на съвета, за да
могат да се дадат компетентни становища, по това което се дискутира. Също така искам
да дам и една препоръка, когато се издава разрешително, експерт от Дирекцията да
ходи на мястото на водохващането и да види за какво става въпрос.
Инж. Владимир Динов - отговори на запитването на инж. Анастасов: - Когато се
създаваха Басейновите Дирекции и Закона за водите, рибни прагове нямаше. Защо
тогава екологичните организации замълчаха. Закона се промени със създаването на
Басейнова Дирекция и ние изискваме , когато се прегражда река да има изграден рибен
проход. Законовата рамка тогава ограничаваше изграждането на рибни проходи. Това
нещо сега се прави от експерти от Басейнова Дирекция.
От друга страна ние получаваме много информация от проектите по които работим,
имаме собствена информация, но не цялата информация имаме възможност да я качим
на сайта на Дирекцията. Тя участва в много проекти и се стреми да дава и да получава
знания и мога да твърдя, че експертите от Басейнова Дирекция са компетентни и
участват активно в разработването на проектите. Така, че аз не приемам вашето
твърдение, че БДЗБР не дава информация, може би не навреме, но всичко по което се
работи е качено на интернет страницата на Басейнова Дирекция. Надявам се в срок от
една година всичко по това, което се работи да бъде качено - регистри за защитени
територии, СОЗ, подземни водни тела и т.н.
Инж. Калин Анастасов предложи това, което се работи по изготвяне на Плана за
управление на речните басейни да се изпраща по e-mail, на всички членове на
Басейновия съвет.
Инж. Владимиров Динов - отговори, * че даването на информация от Басейнова
Дирекция става само по законов ред. Това, което се работи в момента по проекта за
Плана за управление на речния басейн все още е собственост на консултанта, и когато
Басейнова Дирекция го приеме тогава може да предостави цялата информация. Правим
много неща, но и много неща пропускаме.
Инж. Димитър Димитров - управител на "Берг Галко"ООД, гр. Радомир изказа
високо мнение за това, което се прави от Басейнова Дирекция. Информацията, която се
предоставя е достатъчна и трябва не само да се критикува, а да се оцени това което е
направено. Той предложи, при провеждане на заседанията на Басейновия съвет да има
конкретни въпроси и конкретни предложения.

Инж. Боюклиева - отговори, че по отношение на информацията, готовите
документи, които са в завършен вид от нас са качени на страницата на БДЗБР и на
страницата на МОСВ. Всичко, което не качено е в процес на разработване.
Инж. Анастасов каза, че смисълът на крайният вариант е да се избегнат
конфликтите, а не критиките, и затова трябва да има консултации.
Инж. Десислава Боюклиева : Попита има ли други въпроси, коментари.
Доц. д-р Снежана Дакова : изказа мнение, че е свършена наистина много работа,
която прави приятно впечатление и направи препоръка към Програмите от мерки —
Други мерки - мерки за ефективност и повторно използване на водите в
промишлеността да се добави "освен за Хранително-вкусовата промишленост", тъй
като там водата не може да се използва повторно.
Инж. Евгени Терзиев: разясни във връзка със срока за обявяването, който
първоначално е бил 14 дни. Става въпрос за срока за подаване на заявление за добив на
баластра, срока според Закона за водите е 14 дни, но той се предхожда от една друга
процедура, която се извършва от РИОСВ, където се предвижда едно публично
обявяване на инвестиционното предложение, който също е 14 дни. Така, че в общината
има две обявления, всяко със срок от 14 дни, и се получава общо около 1 месец, което
не е никак малко.
'
Инж. Десислава Боюклиева: Попита има ли други въпроси. Благодари за участието.
След изчерпване на дневния ред заседанието на Басейновия съвет беше закрито.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр, който се подвърза в
протоколната книга на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр.
Благоевград.
Препис - извлечения от заседанието ще бъдат изпратени на всички членове на
Басейновия съвет.
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