МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД
п.к. 441, ул. "Св.Димитьр Солунски" 66, тел. 073/88-947-103, тел.факс: 073/88-947-102, e-mail: bdblg@wabd.bg
едно гише: 073/88-947-130

ПРОТОКОЛ
№ 11 от 04.12.2008 г.
Днес, 04.12.2008 г., съгласно Заповед № РД-05-43/18.11.2008 г., на Директора на
Басейнова Дирекция Западнобеломорски район, в Заседателната зала № 2 в сградата на
БД ЗБР - Благоевград, се състоя второто редовно заседание за 2008г. на Басейновия съвет
към Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград, при следния
дневен ред:
'
г
1. Представяне на Проект на План за управление на речните басейни в
Западнобеломорски район - етапи на разработване, структура и съдържание.
2. Представяне "Икономическа значимост на водоползването в Западнобеломорски
район" - резултат от проект "Анализи и икономическа аргументация на програми
от мерки, включени в Плана за управление на речните басейни", изпълняван по
програма МАТРА, от консорциум с водещ партньор ECORYS.
3. Представяне на резултатите по проект "Интегрирано управление на водите от
речния басейн на р.Струма/Стримон по програма ФАР BG 2005/017-454.03.02 Компонент' 2 "Техническа помощ за предпроектно проучване за устойчиво
дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи в
басейна на р.Струма/Стримон".

ПРИСЪСТВАХА:
»

1. Емилия Крилчева - еколог във "В и К" ЕООД - гр.Дупница
2. доц. д-р Снежана Дакова- НИМХ - БАН, Департамент "Хидрология";
3. проф. Христо Христов - ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград.
4. инж. Ангел Стоянов - управител на "ВиК" — ЕООД, гр. Благоевград.
5. Ирина Велкова - еколог в община Кюстендил.
6. Калин Анастасов — председател на РД "Екоюгозапад", гр.Благоевград.
7. Румен Стойков — хидролог в "Язовири и каскади" НЕК — ЕАД.
8.инж.Харизан Тамахкяров - Изпълнителна агенция по хидромелиорации,
гр.Благоевград.
ОТСЪСТВАХА:
1. Андрей Ковачев - Сдружение за дивата природа (СДП) "Балкани";
2. Живка Николова - главен еколог на община Гоце Делчев;
3. Пламен Айвазов -община Доспат;

4. Валери Димитров — н-к цех "Водоснабдяване" при "Стомана Индъстри" АД —гр.
Перник.
5. инж. Славка Карамфилова - гл.инженер в "Напоителни системи" ЕАД, гр.София.
6. Камелия Вълкова — еколог в община Благоевград.
7. д-р Лена Павлова - РИОКОЗ - гр. Благоевград.
8. инж. Димитър Димитров - "Галко" ООД, гр.Радомир.
9. инж. Александър Янев - Областна администрация Благоевград.
10. инж. Цоне Григоров - ДА "Гражданска защита", гр.Кюстендил.
11 .инж.Елена Йовова - гл.инженер в община Петрич.
12.Людмила Димитрова - община Перник.
Съгласно чл. 14, ал.1и ал.2 от Устройствения правилник за дейността, структурата,
организацията на работа и числения състав на Басейновите съвети, заседанието може да
се проведе, ако на него присъстват не по-малко от 2/3 от всички членове на Басейновия
съвет. Поради липса на кворум заседанието се отложи с един час.
Заседанието се водеше от инж. Десислава Боюклиева - началник
отдел
"Планиране и стопанисване" към Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район - гр.
Благоевград, която откри заседанието.
Заседанието се председателствуваше от инж. Владимир Динов - Директор на
Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район - гр. Благоевград, който приветства
присъстващите членове на Басейновия съвет.
Инж. Владимир Динов - Баейнова Дирекция Западнобеломорски район е на финала
за представяне на проект на Първия план за управление на речните басейни. На 22
декември 2008 проекта трябва да бъде готов и публикуван на сайта на дирекцията
/www.wabd.bg/. През 2009 г. предстои обществено му обсъждане.
Освен това Басейнова Дирекция кандидатства по Оперативна програма "Околна
среда" по 14 теми, които са свързани с Плановете за управление на речните басейни.
Надяваме се те да бъдат публикувани и да се кандидатства навреме, което ще подпомогне
изготвянето на Плановете за управление на речните басейни.
Басейнова дирекция премина през много обучения, работа по проекти, приключи
проекта "Анализи и икономическа аргументация на програми от мерки, включени в
Плана за управление на речните басейни", изпълняван по програма МАТРА, от
консорциум с водещ партньор ECORYS. БД ЗБР вече разполага с 4 автоматични станции
за измерване на количествени и качествени параметри на повърхностните води
разположени в Перник, Невестино, Кресна и Кулата и една - за подземни води в гр.
Благоевград.
Въпреки малкия състав на Басейнова Дирекция, ние успяхме да изготвим проекта на
първия План за управление на речните басейни в ЗБР, който ще Ви бъде предоставен на
електронен носител седмицата след 22.12.2008 г.. Възможно е да сме допуснали грешки,
но бихме искаме от Вас - членовете на Басейновия съвет нашия труд да бъде коригиран,
критикуван, за да даде трайни резултати. Проектът на Плана за управление ще бъде на
разположение за допълнения, забележки, становища през 2009 г., и ние сме отворени да
го коментираме заедно с Вас.
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:
Инж.Десислава Боюклиева - началник отдел "Планиране и стопанисване", представи
"Проект на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски районетапи,структура и съдържание".
Проекта за ПУРБ е изготвен съгласно Приложение VII на Рамковата Директива за
водите 2000/60/ЕС, ръководствата към директивата, Закона за водите и работата на
експертите от БДЗБР. Планът е структуриран в 11 раздела.
Раздел Г. Общо описание на характеристиките на Западнобеломорски район за
басейново управление;
Раздел 2: Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката
дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води;
Раздел 3: Списък и карти на зоните за защита на водите (зони за защита на питейни
води,чувствителни и уязвими зони, зони за опазване на водни биологични видове, зони за
къпане и стопански значими биологични видове);
Раздел 4: Мониторинг на водите ( повърхностни води, подземни води, зони за защита
на водите, карти с резултати от мониторинга);
Раздел 5: Списък на целите" за опазване на околната среда. Като основна цел е
достигане и поддържане добро състояние на водите в ЗБР до 2015г.(определяне и
прилагане на програми от мерки, използване на икономически инструменти като част от
Програмата от мерки);
Раздел 6: Преглед на икономически анализ на водоползването по значими
икономически показатели;
Раздел 7: Преглед на програмите от мерки за достигане на целите ( основни и
допълнителни мерки);
Раздел 8: Регистър на други програми и планове в обхвата на Западнобеломорски
район за басейново управление;
Раздел 9: Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнати резултати;
Раздел 10: Списък на компетентните органи за управление на водите;
Раздел 11: Лица за връзки и процедури за получаване на документация и информация
за програмите от мерки и програмите за мониторинг.
Както Ви казахме на 22.12.2008г. Проекта на Първия план за управление на водите в
Западнобеломорски район ще бъде публикуван на сайта на БДЗБР (www.wabd.bg) и на
сайта на МОСВ (www.moew.goverrmient.bg) *, за становища и препоръки. Тя представи
основното съдържание и формата на всеки един раздел от проекта.
Инж.Боюклиева благодари за вниманието и попита има ли въпроси?
Величко Величков - експерт от проект "Техническа помощ за • предпроектно
проучване за устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от
хидротермалните системи в басейна на р.Струма/Стримон".: Как решавате проблема с
химическото състояние на водите?
Инж. Боюклиева - За химичното състояние на повърхностните води използваме петстепенна класификационна система използвана оценка на антропогенното натоварване на
река Дунав IPCDR. При тази система се определят граници за всеки показател от
системата, които определят всяко едно от петте състояния. За подземните води, тъй като
нямаме определена класификационна система използваме Приложението от Наредба 1 за
проучване, ползване и опазване на подземните води( ДВ, бр.87 отЮ. 10.2007 г.), която
копира стандартите за качество на питейните води от Наредба 9 за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели (от 16.03.2001г.).
Инж.Ванина Мицева - началник отел "Мониторинг, прогнози и информационно
осигуряване" обясни, че когато сме определяли химичното състояние на питейните води
сме проследявали доколко замърсителите в тях надвишават стандартите за качество

В проекта на ПУРБ сме направили анализ, тъй като Директивата изисква да се
определи състоянието на повърхностните води в едно от петте състояния, а в Наредба 7
има само три категории, т.е. ние не можем да я използваме и в проекта на плана е
обяснено защо- тъй като нямаме утвърдена национална класификационна система.
Калин Анастасов - РД "Екоюгозапад" - Защо трябва да има Национална
класификационна система, след като критериите посочени в Директивата са общи и
трябва да се съобразяваме с тях?
Инж. Боюклиева - Тази система трябва да бъде обща за страната, и да бъде
разработена съгласно типовете води в нашия регион.
Доц. д-р Снежана Дакова - Във връзка с оперативния мониторинг, използвате ли
някаква информация от Института по метрология и хидрология? И доколко можем да Ви
бъдем полезни с нашата информация?
Инж.Ванина Мицева - Параметрите за количествено състояние са задължителни за
контролния мониторинг. Оперативния мониторинг включва само онези специфични
параметри, които'са определящи само за лошото състояние на водното тяло - те могат да
бъдат и качествени и количествени. В новите програми за мониторинг, които ние
започнахме да правим миналата година сме включили като резултат получаване на
данни от НИМХ. Много от пунктовете ни и за повърхностни и за подземни води
изискват такава информация. Всяка информация която получим ще ни бъде полезна за по
достоверна оценка.
,
По т.2 от дневния ред:
Инж. Радослав Георгиев - старши инспектор в отдел "Контрол, връзки с други
институции и информиране на обществеността" представи резултатите от проекта
"Анализи и икономическа аргументация на програми от мерки, включени в Плана за
управление на речните басейни". На първо място той посочи законовите разпоредби за
извършването на такъв икономически анализ. Това са Европейската Рамкова Директива
за водите - чл.5 и чл.9 и Закона за водите - чл.149 и чл.149 а. Етапите на анализа са :
1. Анализ на икономическата значимост на водата;
2.Икономическа оценка на потенциални мерки за постигане добро състояние на
водите;
3.Оценка на възстановяването на разходите за услугите във водния сектор.
По първият етап се установи, че най-значимо водоползване имаме в сектор
промишленост, следван от домакинствата, селското стопанство, услугите и туризма тъй
като той има голямо значение за нашия регион.
При анализа са използвани данни предоставени ни от Националния статистически
институт, тъй като имаме проблем със събирането на данни.
Инж. Георгиев представи и използването на водите по речни басейни (р.Струма, р.
Места и р.Доспат) в Западнобеломорски район и по социално-икономически сектори за
2006г.
Беше разгледано и използването на водата по доставчици. Най-значимият доставчик
на вода това са "ВиК"-дружествата, на второ място се нарежда собственото
водоснабдяване, следвани от сдруженията за напояване.
Съгласно Рамковата Директива всяка страна определя за себе си какво ще разбира под
термина "водна услуга". У нас под термина "водна услуга" се разбира онези услуги, които
се предоставят от "ВиК" дружествата, Напоителни системи и сдруженията за напояване.
Иззетите водни количества по речни басейни - иззетите подземни води в района на
БДЗБР през 2006г, са 25% спрямо общо иззетите количества в района, а 75% са иззетите
повърхностни води.

Използваните подземни води в района на БД ЗБР през 2006 г. са 31% спрямо общо
използваните водни количества в района, а 61% повърхностни. Цените на услугите са пониски в сравнение с други райони в страната, но при неблагоприятни условия е възможно
да възникнат проблеми при водоснабдяването. Друг аспект това са загубите на вода при
доставката. По данни на НСИ загубите на вода общо за района на БД ЗБР са около 52%.
Най-големи загуби реализират "ВиК" - дружествата. Причините се свеждат до това, че
водопроводната мрежа е амортизирана и инвестициите не са на необходимо ниво.
Инж.Георгиев представи и Икономическата значимост на ключовите водоползвания
през 2006 г. по поречия в ЗБР( използвана вода, заустена вода, БДС,заети лица,средна
годишна работна заплата и др.), като най-значимия икономически показател е БВП, който
е произведен с единица вода. През 2006 г. секторът на услугите формира най-голяма БДС
с единица вода, а промишленото производство най-малка БДС. С най-много използвани
водни ресурси и с най-малко заети лица се характеризира сектора "енергетика". Найвисока работна заплата получават заетите в промишления сектор, а най-ниска заетите в
селското стопанство. Тези резултати и направените оценки са използвани при определяне
на тенденциите в икономическото развитие на района на БД ЗБР и необходимостта от
вода в бъдеще. Беше направена и демографска прогноза за броя на населението до 2015 г.
по данни от НСИ. Съгласно доклада на "София Консултинг груп" и данните от НСИ, е
видно че населението намалява. Разработени са три варианта — реалистичен,
песимистичен и оптимистичен. Причините за намаляване на потреблението на вода са повишаване на цената на услугите през 2006г., преструктуриране на икономиката,
въвеждане на ниско водоемки технологии, оборотното използване на водата.
При оценката на всички тези показатели ние сме съставили списък от мерки — 7
основни мерки във "ВиК"сектора и съответно разходите за тях.
Инж. Георгиев благодари за вниманието и попита има ли въпроси?
Доц. д-р Снежана Дакова - Тази цена която е определена за използването на водата в
селското стопанство кординирана ли е с "Напоителни системи"?
Инж.Радослав -Георгиев — Не, не е съгласувана с тях, това са данни от НСИ, тъй като
Министерство на земеделието не ни предостави никаква информация.
Доц. д-р Снежана Дакова - В програмите от мерки имате толкова много ПСОВ за
изграждане, реализация и финансиране в бъдеще, какви са критериите за това кои ще се
изграждат първи и кои в по-следващ етап?
Инж.Георгиев - Директивите, които са задължителни за изпълнение ни задължават до
2010 г. всички населени места с население над 10 000 е.ж.да имат изградени ПСОВ, а до
2014 г. ние трябва да имаме ПСОВ за населени места между 2 000 и 10 000 е.ж.
Инж. Харизан Тамахкяров - Смятам, че данните за селското стопанство трябва да се
прецизират и да бъдат направени по задълбочени проучвания, защото има доста
неточности.
Инж. Владимир Динов - Споровете тук са затова, че БД ЗБР има собствени данни от
разрешителни, и много малко данни от Напоителни системи и от "ВиК"-дружествата. Ако
Басейнова Дирекция стъпи само на данни от разрешителните, те няма да бъдат
достоверни, защото не са измерени водните количества. На национално ниво се реши да
се ползват статистическите данни. Ние можем да използваме данни от нашите
разрешителни, но нямаме отчети, т.е. можем да стъпим само на разрешени водни
количества. Затова се реши да се използват данни от НСИ за 2003г.
Инж.Ангел Стоянов - Управител на "ВиК" ЕООД - гр.Благоевград - Вие използвате
данни от НСИ на ниво речен басейн, но според мен трябва да се използват данни по
общини. Тъй като нормативната база в момента дава голяма самостоятелност на
общините, и цените които се формират на база на тези разходи, ще се получат различни
резултати. Моето предложение е тази данни да бъдат дадени по общини.

Инж. Георгиев отговори, че това неможе да стане, тъй като в една община работи едно
"ВиК"-дружество и за стопански субект не могат да бъдат изнасяни данни пред
обществеността във връзка с конфеденциалност на информацията, и от друга страна
Рамковата Директива за водите изисква това да става по речни басейни.
Проф. Христо Христов - На територията на БД ЗБР има 41 ВЕЦ, но само водата, която
се прехвърля от Доспат в р.Марица минава през два ВЕЦ-а, които са на тази територия,
част от използването на водата има ефект и на територията на Западнобеломорски район.
Трябва да се определи на каква цена ще става това прехвърляне. И вторият ми въпрос е
колко декара в действителност се напояват?
Инж.Радослав Георгиев - Данните отново са от НСИ са по поречия - за р. Струма
(10 000 хектара), р.Места (11 000 хектара) и за р. Доспат (1 000 хектара).
Инж.Ангел Стоянов - Определянето на цената на водата се решава на държавно ниво.
Тук става въпрос за разходите на вода те да бъдат изнесени по общини, тъй като има
общини с тенденции за повишаване на консумацията на вода и други с тенденции за
намаляване. А цената на водата се формира на база приходи и разходи.
Калин Анастасов - РД "Екоюгозапад" - Представянето на статистически данни по
басейни, не би трябвало да пречи, а за да бъдат точни общите анализи трябва да бъдат по
общини. Вие правите анализ на басейново ниво, за да бъде точен анализа трябва да се
разкрият специфичните управленчески механизми, които се извършват на по-ниски нива.
Мое мнение, е че Вие не би трябвало да представяте данните толкова обобщено, тъй като
когато Плана за управление бъде факт детайлната информация ще бъде по полезна.
Инж. Владимир Динов - Това не е задача на Басейнова Дирекция Западнобеломорски
район. Не могат да се възлагат задачи на определени институции извън тези дадени и по
закон. Ние сме използвали данни взети от общините, бизнес-плановете на "ВиК" —
дружествта и други и всичко това е обобщено на басейново ниво.
Инж. Ангел Стоянов - Съгласен съм, че на басейново ниво това са данните и
резултатите, но за взимане на решения и за управлението на общините - за движение на
питейни, на отпадни води, за напояване и др. за да бъдат по-точни и ясни решенията,
които общините ще взимат, данните трябва да бъдат изнесени по общини.
Инж.Владимир Динов - Стигаме до извода, че цената на водната услуга ще се
повиши.
Калин Анастасов - Ние не казваме, че това което сте направили не е правилно, но за
да бъде управлението на водите по-добро и Плана за управление да бъде точен, всичко
трябва да бъде направено по райони. Когато трябва да се направи точна и действителна
разработка трябва да използва подробни данни. Другото, което искам да кажа, е че
селското стопанство и в световен мащаб е най-големия консуматор на вода и данните
трябва да бъдат прецизни.
Инж.Владимир Динов - Планът за управление на речните басейни е всеобхватен и
огромен, имаме регистрирани в момента 35 000 частни кладенеца. Басейнова Дирекция не
може да направи планове за управление на всеки от тях. И искам да Ви уверя, че Планът
за управление е направен само с огромния труд на експерти от Басейнова Дирекция
Западнобеломорски район без подкрепа от научни институти .
По т.4 от дневния ред:
Господин Борислав Тафраджийски - представи резултатите по проект "Интегрирано
управление на водите от речния басейн на р.Струма/Стримон по програма ФАР BG
2005/017-454.03.02 — Компонент 2 "Техническа помощ за предпроектно проучване за
устойчиво дългосрочно използване на термоминерални води от хидротермалните системи
в басейна на р.Струма/Стримон", чийто ключов бенефициент е БД ЗБР.

Г-н Тафраджийски посочи, че експертите в БД ЗБР с отговорности по отношение на
находищата на термоминерални води са с широк практически и теоретичен опит и
познания. Г-н Тафраджийски представи общи данни за проекта, целите на проекта и
очакваните резултати след изпълнението му. А именно: осъществено предпроектно
проучване на хидротермалните системи във водосборния басейн на р.Струма; направена
оценка на местните и регионални ресурси и дългосрочен оперативен капацитет на
хидротермалните системи на р.Струма и разработена Стратегия за използване на
термоминералните ресурси в басейна на р.Струма за периода 2009-2021 г. При
разработване на стратегията, е направен анализ на средата ( социално-икономическо
развитие на общините, анализ на нормативната база по отношение на термоминералните
води, анализ на техническите параметри, пазарни проучвания, финансов аналлиз и
прогнозни приходи и разходи). Направена е и стратегия и план за действие, Програми от
мерки и е изчислена и тяхната стойност.
Г-н Тафраджийски благодари за вниманието и попита има ли въпроси?
Калин Анастасов - Освен в Басейнова Дирекция, каде ще бъде представена
Стратегията? Ще влезе ли в проекта на Плана за управление?
Г-н Тафраджиийски - Във ^закона не е казано, че такава стратегия трябва да бъде
изготвена и не са определени институциите за нейното прилагане, ние смятаме че тя би
била в една много по-добра форма, ако бъде приета от една структура, каквато е
Басейновият съвет и общините доброволно да се присъединят към нейното изпълнение и
ефекта би бил най-голям.
Инж.Владимир Динов — Има спорове по този въпрос, но за момента ние не можем
да я включим в Плана за управление. Разработката е страхотна, много концентрирана, но
Басейнова Дирекция е само бенефициент по проекта. На нея е възложено само
стопанисването на минералните води, а разходването и ползването трябва да се извършва
от МОСВ.
Инж. Владимир Динов благодари за присъствието на членовете на Басейнови съвет и
обясни,че Басейнова Дирекция Западнобеломорски район не търси снизходителност към
проекта на Плана за управление на речните басейни. Извършена е огромна работа по
първият Проект за Плана за управление, и дори да сме допуснали грешка след
обществените обсъждания през 2009 г. вие ще имате възможност да дадете вашите
предложения, те ще бъдат осмислени и взети впредвид в рамките на нашите възможности
и изискванията на Плановете за управление и Рамковата Директива за водите.
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 протокола от заседанието ще бъдат изпратени на всички
членове на Басейновия съвет.
инж. ВЛАДИМИР
Директор на Басей
Западнобеломорс
Изготвил:
Таня Ивано!
Младши експерт "Планиране и стопанисване "

