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ПРОТОКОЛ
№ 12 от 07.10.2009 г.
Днес, 07.10.2009 г., съгласно Заповед № РД-05-47/17.09.2009 г., на Директора на
Басейнова Дирекция Западнобеломорски район, в Заседателната зала № 2 в сградата
на БД ЗБР - Благоевград, с?е състоя първото редовно заседание за 2009 г. на Басейновия
съвет към Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград, при
следния дневен ред:
1 .Представяне резултатите от проведените обществени обсъждания на Проекта
на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район през 2008 г. и
получените становища от заинтересованите страни.
2.Представяне прилагането на Закона за водите по отношение на действащата
Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден
обект, приета с ПМС № 154 от 28.07.2000 г„ обн., ДВ, бр. 65 от 8.08.2000 г.
3.Запознаване с изпълнението на обществените поръчки, включени в проект
"Разработване на планове за управление на речните басейни", финансиран по
Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г".

ПРИСЪСТВАХА:
1 .Емилия Крилчева - специалист във "В и К" ЕООД - гр.Дупница
2.доц. д-р Снежана Дакова- НИМХ - БАН, Департамент "Хидрология"
З.проф. Христо Христов - ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград
4.Марина Сапаревска - „В и К" ЕООД - Благоевград
5.д-р Лена Павлова - директор на РИОКОЗ - гр. Благоевград
б.инж. Цоне Григоров - директор на.ДА "Гражданска защита", гр.Кюстендил
7.Людмила Димитрова - гл. експерт "В и К" в община Перник
8.Н.С. Ирена Илчева - Институт по водни проблеми - БАН
9-инж. Милена Христова - община Кюстендил
1 О.Жана Киркова - „Галко" ООД - гр. Радомир

ОТСЪСТВАХА:
1.Румен Стойков - служител в отдел "Водостопански", НЕК-ЕАД "Язовири и
каскади", гр, София

2.Живка Николова - главен еколог на община Гоце Делчев
З.Евтим Чолаков - зам. кмет на община Доспат
4.Валери Димитров - н-к цех "Водоснабдяване" при "Стомана Индъстри" АД гр. Перник
5-инж. Славка Филипова - гл.инженер в "Напоителни системи" ЕАД, гр.София
б.Камелия Вълкова - началник отдел "Инвестиционна дейност" в Община
Благоевград.
Т.Александър Янев - главен експерт в Областна администрация Благоевград
В.инж.Елена Йовова - гл.инженер в община Петрич
9.инж.Харизан Тамахкяров — директор на Изпълнителна агенция по
хидромелиорации, гр.Благоевград
Ю.Калин Анастасов - председател на РД "Екоюгозапад", гр.Благоевград
На заседанието присъстваха следните гости - проф. Оханес Сантурджиян директор на Института по водни~проблеми към БАН, Бисер Михайлов - зам. областен
управител на област Благбевград и Божидар Спасов - управител на „В и К" ЕООД —
Благоевград.
Съгласно чл. 14, ал.1 и 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.
Инж. Владимир Динов - Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски
Район - гр. Благоевград, който приветства присъстващите членове на Басейновия
съвет, всички гости и колеги.
Инж. Владимир Динов - През 2009 г. в управлението в национален мащаб
трябва да се случи много важно събитие - изготвянето на Плана за управление на
речните басейни (ПУРБ). Този план към момента се допълва и трябва да се докладва
пред Европейската комисия. Ако Р България не успее да покрие изискванията на
Рамковата директива за водите (ЕРДВ) чрез изготвянето на тези планове,
е
възможноно да бъде наложена санкция на страната. Основната дейност на четирите
басейнови дирекции са насочени към този важен процес. Въпреки усилията които
полагаме, капацитета на БД е недостатъчен. В началото на 2008 г. си позволихме да
кандидатстваме по Оперативна програма
"Околна среда 2007 - 2013 г" за
разработване на дейности, които е необходимо да бъдат включени в ПУРБ. Общата
стойност на проекта е 36 млн. лв. разпределени в 14 теми, с който ще Ви запознаем
днес. Ще обсъдим и проблемите със събирането на таксите по реда на Закона за
водите. Басейнова дирекция Западнобеломорски район провежда една дълга процедура
с всички водоползватели и В и К — та , водене на дела и процедури за събирането на
таксите. Днес ще Ви представим нашите виждания и разчитаме на съдействието на
членовете на БС, да се ангажира обществеността към проблемите на водния сектор.
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.
Инж.Боюклиева допълни, че в съотвествие с изменение на Закона за водите,
според който водосбора на р. Доспат е отделен речен басейн, ПУРБ ще бъде изготвен
по отделно за трите поречия на реките Струма , Места и Доспат до държавните

граници.В крайния документ на ПУРБ ще бъдат включени след оценка на тяхната
приоритетност предложенията на заинтересованите страни, получени при обсъждането
на проекта на ПУРБ , проведени до м.юни 2009 г.
По т. 1 от дневния ред:
Марта Златкова - старши експерт "Връзки с обществеността", представи
резултатите от проведените обществени обсъждания
на Проекта на Плана за
управление на речните басейни в Западнобеломорски район през 2008 г. и получените
становища от заинтересованите страни.
Проведоха се няколко срещи със заинтересованите страни за обсъждане на
проекта на ПУРБ и Програмата от мерки в Благоевград, Перник, Кюстендил и Доспат
и една заключителн среща в Благоевград. Последните три консултации са в рамките
на обществена поръчка към ОПОС 2007 - 2013 г. финансирана от ЕС чрез КФ и
самофинансиране. Изпълнител на поръчката е консорциум Денкщат Кий
Експертс.Участници в срещите със заинтересованите страни бяха представители на
местната власт — областни администрации и общински администрации, държавни
институции - МОСВ, РИОСВ, РЛ към ИАОС, ДНП, РИОКОЗ, РУГ, ДГС,
водоползватели, НПО, и 'научни институти. Най- активна заинтересована страна в
целия процес на обсъждания към проекта на ПУРБ и ПМ са общините.
На срещата в Благоевград предложенията на заинтересованите страни могат
да се представят по следния начин:
- ПУРБ да се раздели на основни речни басейни; Включване на водностопанските
баланси като част от ПУРБ;
- Разделяне на ПМ на краткосрочни и дългосрочни;
- Реконструкция на амортизираните водопроводни и канализационни системи и ПСОВ;
- Да се търси общ зколого- икономически ефект на ПМ;
- Съобразяване с това, че при изграждане на ПСОВ БПК намалява с 90%;
- Модулни ПСОВ за малките населени места;
- Изграждане на обща ПСОВ за две или повече населени места - Банско и с. Баня.
Постъпиха становища от община Благоевград и община Симитли. В
становището на община Симитли са включени гледните предложения:
- Реконструкция и доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр.
Симитли и изграждане на 4 ПСОВ( в момента се реализира със средства на ОПОС );
- Реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ - с.
Черниче;
- Канализация на с. Железница (реализира се със средства на ПУДООС );
- Канализация на с. Градево ( кандидатства се пред ПУДООС );
Становище на община Благоевград: те нямат съгласие с определянето на р.
Благоевградска Бистрица от вливането на р. Хърсовска в нея до вливането и в р.
Струма ката силно модифицирано водно тяло. Мотиви - всички отпадни води се
събират и отвеждат от главния канализационен колектор, което гарантира по — добри
химични показатели, цитират се публикации за добър биологичен статус на водата.
Становище на община Перник. Община Перник предлага да не се строи ПСОВ
на с. Драгичево, а канализацията на с. Кладница да се включи в канализационния
колектор на гр. Перник. Да се реконструира ПСОВ Перник. Отпадните води от гр.
Брезник също да се отведат чрез колектор в ПСОВ- гр. Перник. Да се предвиди
допълнително водоснабдяване на селата Драгичево и Рударци от река Владайска.
Какви са резултатите от срещата със заинтересованите страни в Перник.
Предложенията са следните:

- „Стомана индъстри" - Перник предлага да се подобри питейното качеството на яз.
Студена и изграждане на ПСОВ на селата във водосбора на язовира;
да се изгради биологично стъпало на ПСОВ - Перник и да се осъществи подаване на
водата за промишлени цели;
- „В и К" ООД - Перник - изграждане на яз. Раянци за водоснабдяване на общините
Перник и Радомир;
Резултатите от срещата със заинтересованите страни в Кюстендил и получените
становища включват следните предложения:
- Община Бобошево - изграждане на ПСОВ на гр. Бобошево и обща ПСОВ за селата
Усойка, Блажиево и Слатино;
- Изграждане на 8 нови ПСОВ - Сапарева баня, Бобов дол, Кочериново, Рила,
Бистрица, Крайници, Самораново и Яхиново;
- Реконструкция на ПСОВ - Кюстендил;
- Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата за
басейна на река Струма;
- Подобряване на напоителната система и по- специално на клон Дупница;
- Довършване на яз. Кюстендил - допълнителна мярка;
- Възстановяване на екоравновесието на река Джерман;
- Канализация и ПСОВ за с. Николичевци;
- Подобряване състоянието на река Глогошка;
- Рекултивация на терените след добив на баластра;
- Информационни кампании за замърсяването с битови отпадъци.
Становището на община Рила включва:
- Инвестиционно намерение за ПСОВ — гр. Рила и ПСПВ - с. Пастра (финансиране от
ОПОС, стойност - 9 100 000 лв. )
- Инвестиционно намерение за канализационната инфраструктура и МПСОВ с.Смочево (НПРСР стойност - 9 800 000 лв.);
Становище на РДГ Кюстендил:
- Осигуряване на минимален отток в реките чрез утвърждаване на Методика за
минимално допустим отток;
- Осигуряване на нови обеми за акумолиране на вода както е посочено в сегашния
проект на ПУРБ;
- Подобряване и синхронизиране на законодателство по отношение осигуряване
проводимостта на речните русла — дефиниране на начините на почистване/ източници
на финансиране.
При обсъждането в община Доспат, предложенията бяха:
- Осигуряване на необходимите количества от минималния в река Сърнена;
- Изграждане на ПСОВ за гр. Доспат и селата Барутин, Кочан, Сърница и Змеица;
- Управление на битовите отпадъци;
- Мерки за предотвратяване на щетите от уранови мини;
- Зони за къмпинг;
- Създаване на еко-полиция;
Становище на ДГЛ - Доспат:
- Ограничаване на прехвърляната вода от юни до ноември от река Караджа дере чрез
помпена станция „Керелова река" в яз. Широка поляна на район Родопи — Батак. Това
да стане чрез шахта „Змеица" към яз. Доспат.
В ПУРБ не е отразено, че на река Доспат в границите на община Доспат не
трябва да се строят, тъй като ДГС - Доспат е сертифицирано като FSC;
Изграждане на рибни проходи и рибни прагове на река Доспат за обратна миграция на
рибата от Р Гърция;

Едно от най- критичните становище е становището на РД Екоюгозапад. То
включва:
- Разминаване между одобреното задание за ПУРБ и проекта на ПУРБ;
-Липсват конкретни анализи за райони с недостиг на вода, ройони с риск от
наводнения, проблемни райони с добив на инертни материали;
- Негативни последици от прехвърляните водни обеми;
- Мерки за повишаване на ефективността на напоителните системи;
- Мерки за въвличане на обществеността.
Предложенията за допълнение и изменение на проекта на ПУРБ - основни теми,
според финалния доклад към тема 13 „Консултации със заинтересованите страни за
изготвяне на Плановете за управление на речните басейни " , включена към ОПОС са:
- Ефективен контрол върху издадените разрешителни и нерегламентирано
водоползван е/ползване;
- Активно участие на общините при изпълнение на задълженията за изграждане на
канализации, ПСОВ;
- Етичен кодекс за спиране на нелегалния инертен материал до пазара —
сътрудничества с МИЕ и браншови организации;
- Подобряване ефективността на водоползването като се намали разхищението на
водните ресурси;
- Облекчаване на процедурата при легализиране на вече съществуващи СОЗ;
въвеждане на компесаторни плащания на собствениците на земи в СОЗ;
- Премахване на нерегламентираните сметища;
- Въвеждане на Методика за остойностяване на екосистемната услуга „чиста вода"досегашните икономически анализи на цената на водата пропускат етапа с
„производството" на чиста вода от екосистемите - това предложение е направено на
обсъждане на проекта на ПУРБ за Дунавски район
Какво следва от тук нататък по отношение на ПУРБ:
- Актуализиране на програмите от мерки в резултат от проведените обществени
обсъжвания на проекта на ПУРБ и получените становища;
През декември 2009 г. Министърът на околната среда и водите трябва да приеме
ПУРБ и включените в него програми от мерки (ПМ). ПУРБ и ПМ влизат в сила през
2010 г. и са валидни до 2015 г.
Инж.Бокжлиева благодари за така изнесената презентация и попита има ли
въпроси?
Проф. Христо Христов - Оценявам високо това, което сте извършили чрез
изготвянето на проекта на ПУРБ. Според мен трябва да се отразят следните въпроси:
1 .Да се включат водостопанските баланси в ПУРБ. Това е необходимо защото се
издават разрешителни за ползване и водоползване сега, които ще оказват влияние
върху водите в бъдеще. Това го няма в Рамковата директива като изискване, но
считам, че е много същественото включването на водостопанските баланси в ПУРБ.
2.Да се изготви методика за минимално допустимия отток в реките.
З.Да се изградят ПСОВ. Да се създаде завод за модулни ПСОВ на база
биофилтри. Важна е технологията на пречистване на водите. В Доспат има модулна
станция с биофилтьр, с която се гордеем и показваме на студентите
4. Да се създаде дългосрочна програма като основен документ за управление на
водите за десетгодишен период, като същия се актуализира.
5. Използването на води от р. Владайска трябва да бъде от компетентността на
БД Западнобеломорски район и БД Дунавски район. Ние сме предложили в МОСВ да
се направи звено, което да разглежда всички тези случаи на прехвърляне.

Инж. Владимир Динов - Важно е кой ще експлоатира тези съоръжения за
пречистване?
Опитът на колегите от БД, която се намира в гр. Лион - Франция, която
посетихме тази година, отговаря за района на р. Рона, споделят опита, че не е
необходимо да има хиляди ПСОВ за малки населени места, било то и модулни.
Проф. Христо Христов — Малките села нямат нужда от ПСОВ, но големите
градове имат нужда от едно предприятие, което да обслужва всички модулни станции.
Инж. Д. Боюклиева поясни, че Р България като страна членка на ЕС е задължена
да спазва сроковете по Рамковата директива, като сроковете за актуализация за ПУРБ е
6 години. В проекта на ПУРБ водностопанските баланси не са включени , но са имани
предвид всички основни заключения и оценки за водите от количествен аспект .
Н.с. Ирена Илчева - Институт по водни проблеми - В БД ЗБР сме изпратили
становище по проекта на ПУРБ, в което сме оценили, че сте се справили чудесно
неговото разработване, при положение че не сте имали подкрепата на научни
колективи. В тази връзка Ви поздравявам.
Добро впечатление прави- включването на количествения аспект в проекта на
ПУРБ, като се има предвид, че според Рамковата директива той не е водещ фактор.
Това е особено важно, пр отношение на Западнобеломорски район, който страда от
недостиг на вода, особено в периодите на засушаване.
Вие сте единствената БД, която в проекта на ПУРБ е отчела че транспонирането
на ЕРДВ не дава насоки със справянето със засушаването. Би трябвало да има промяна
в Закона за водите по отношение на недостига на вода и засушаването.Нашето
предложение да се включат резултатите от водностопанските баланси в ПУРБ.
По т. 2 от дневния ред:
Антон Цветанов - началник сектор в отдел „КВДИИО" представи прилагането на
Закона за водите "по отношение на действащата Тарифа за таксите за правото на
водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, приета с ПМС № 154 от
28.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 65 от 8.08.2000 г.
Ще ви запозная със Законодателна рамка:
Чл.194, ал.1 За правото на използване на водите се заплащат:
Такса за водовземане от:
а) повърхностни води;
б) подземни води;
в) минерални води;
Такса за ползване на воден обект за:
а) изземване на наносни отложения от повърхностни води;
б) отдих и воден спорт;
3.Такса за замърсяване за:
а) заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
б) отвеждане на замърсители в подземните води;
4.Концесионно плащане.
Ал.2 Таксата за водовземане се определя на база отнетия обем вода, освен в случаите
на водовземане от минерални води.
Ал.З Таксата за водовземане от минерални води се определя на база разрешения обем
вода и температурата на минералната вода.
Ал.4 Таксата за ползване на воден обект се определя на база ползваните обеми или
площи от водния обект.
Ал.5 Таксата за заустване се определя на база масата на индивидуалните замърсители.
Ал.6 Размерът на таксите се определя с тарифа на Министерския съвет.

Ал.7 Такса за водовземане не се заплаща в случаите:
1.При водоползване до 10 мЗ на денонощие за собствени потребности.
2.На пожарогасене
З .Когато водовземането е с цел отводняване
4.Аквакултури и свързаните с тях дейности.
Един пример за съществуващото състояние в БД ЗБР:
За 2008 г. неизплатените такси в БД ЗБР са както следва: платени 791 684 лв. и
неизплатени 1 006 335 лв.
Проблемите свързани със заплащането на таксите, са:
1. Не заплащане в определен срок.
2. Проблеми свързани с установяване на дължимата такса:
- поради непредставяне на необходимите справки, отчети и др;
-настъпили промени във водоползването или ползването без необходимото
уведомяване;
- други спорове.
3.Отказ за заплащане.
Как разрешаваме тези проблеми? - като изпращаме предписания с искане на
допълнителна информация, напомнителни писма, покани за доброволно изпълнение и
чрез сезиране на Агенцията за държавни вземания. В резултат на което събираемостта
се повишава като за 2008 г. по показаните начини са събрани повече от 633 341 лв. и
през настоящата 2009 г. са предприети действия за повишаване на събираемостта, чрез
Актове за установяване на публично - държавно вземане за сумата от 340 290 лв.
Друг проблем е с минералната вода.Цената ще се качи няколко пъти.
В новия проект на Тарифата ще се има предвид и температурата на минералната вода.
Инж. Владимир Динов — Миналата година във всички издадени разрешителни за
минерални води, които са издадени на СПА - центрове, хотели има много случаи в
които не е изграден обекта, но в разрешителното е вписано че се плаща такса от
момента на издаване на разрешителното. Ние ще направим запитване до МОСВ, че
когато не е извършена никаква консумация защо се плаща такса. А в Закона за водите
не се регламентира от кога започва да се регламентира таксата.
Проф. Христо Христов - Трябва да се плаща само за ползваната вода, за да се
събират реални суми.
Инж. Евгени Терзиев н-к отдел "Разрешителни и регистри" към БД ЗБР: Един
от най-важните проблеми при събирането на таксите е измерването на водата, която
се отнема. Това е най-точният начин, при изчисляването на таксите.
Проф. Христо Христов - и „В и К" и „НС" като най-големи ползватели трябва
да измерват водата.
Инж. Владимир Динов - Ще дам един пример - във Франция цената на водата е
около 3 евро, като таксите представляват около 16 % от цената.
Бисер Михайлов - Зам.-областен управител на Благоевград - В тази връзка
искам да отбележа, че се наблюдава натрупване на напрежение между отделните
държавни структури. Съществува нарушаване връзката между тях и централната власт,
което налага ревизия в сегашните структури. Децентрализацията трябва да стане факт.
Областна администрация наистина трябва да бъде с по-големи правомощия да се
намесва в управленията на дружествата на местно ниво, за да се вземат по-правилни
решения.
Доц. д-р Снежана Дакова - НИМХ - БАН : В България имаше съвет по водите
до 1992 г., който координираше такива проблеми. Неговата дейност беше разпределена
по различни министерства. Сега се говори за създаване на Агенция, която да се
занимава с всички проблеми на водите.

Бисер Михайлов - - Ще иницирам среща за да обсъдим идеи за екологични
проекти с Р Гърция.
Инж. Владимир Динов - Ние трябва да повдигнем въпроса с изграждане на
прагове на р. Струма преди границата, предвид занижаване на нивото и в резултат на
изземване на инертни материали след границата с Р Гърция
По т. З от дневния ред:
Инж. Олга Тунева - началник сектор в отдел „КВДИИО" - представи
изпълнението на обществените поръчки, включени в проект
"Разработване на
планове за управление на речните басейни", финансиран по Оперативна програма
"Околна среда 20,07 - 2013 г".
Бенефициент на проекта е Басейнова дирекция Западнобеломорски район, с
център гр. Благоевград и партньори Басейнова дирекция Дунавски район- гр. Плевен;
Басейнова дирекция Черноморски район- гр. Варна и Басейнова дирекция
Източнобеломорски район-'rp. Пловдив.
Водите на територията на Република България се управляват като
общонационален и неделим природен ресурс.Тяхното управление, както и
управлението на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения се
осъществява на основата на Плановете за управление на речните басейни.
Изготвянето на тези планове е регламентирано със Закона за водите, в който са
транспонирани изискванията на Рамкова Директива за водите на ЕС 2000/60, поставяща
рамката и принципите за управление на водите на басейнов принцип. Плановете за
управление на речните басейни се изготвят от Басейновите дирекции.
Плановете за управление на речните басейни е необходимо да бъдат готови и
докладвани до 22 март 2010 г. пред Европейската комисия.
Основната цел на плана за управление на речните басейни (ПУРБ) е достигане и
поддържане доброто състояние на водите, осигуряване опазването и устойчивото им
използване. ПУРБ е основния инструмент, чрез който се осъществява интегрирано
управление на водите на басейнов принцип.
Съгласно изискванията на чл. 149, алД и 155, ал.1, т.2 от Закона за водите,
Басейнова дирекция Благоевград е извършила значителна част от дейностите
необходими за включване в Плана за управление.
В съдържанието на изготвеният към м. декември 2008 г. проект на ПУРБ, са налични
значителни непълноти, които се изискват от националното и европейско
законодателство.
Независимо от положените от дирекцията усилия, след извършен преглед и анализ на
наличната информация и тази необходима за включване (допълване) към ПУРБ
съгласно изискванията на чл. 13 и Приложение VII на РДВ 2000/60/ЕС се установи, че
значителна част от същата е непълна или липсва, а именно:
-няма определени референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете
повърхностни води и не е разработена класификационна система за оценка;
-не са определени стандарти за качество за химичното състояние на повърхностните
води и не е извършена оценка на хидроморфологичното състояние, включително
твърдия отток на повърхностните тела;
-няма определени праговете на замърсяване на подземните води и разработена
класификационна схема за химичното състояние на подземните водни тела;
-необходимо е да се извърши оценка на въздействието върху количествата на водите,
включително водовземанията;

-не е извършена оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване
върху водните тела;
-необходимо е да се определят целите за околна среда за водните тела и зоните за
защита на водите в районите за басейново управление;
-извършване на актуализация на икономическия анализ на водоползването;
-извършване на Екологична оценка и SWOT анализ;
-извършване на дейности по предоставяне на информацията за широката общественост
свързана с Плановете за управление на речните басейни;
-извършване на консултации със заинтересованите страни за изготвяне на Плановете за
управление на речните басейни;
-необходимо е да се създаде релефен модел и ГИС за речните легла на главните реки и
главните им притоци и определяне на прилежащите земи и заливаеми ивици.
Изброените дейности са с характер на научно-приложни разработки и за това са
необходими високи изисквания за квалификация, опит и познания. Обемът,
съдържанието и спецификата (сложността) на тази информация изисква: експерти със
задълбочени специфични познания и опит в областта на хидрогеологията,
хидрохимията, токсикологията, биологията, хидробиологията, биотоксикологията,
микробиологията, климатологията, управление на база данни, географски
информационни системи, икономиката и др.
Решение и предприети мерки:
Предвид тези обстоятелства и в качеството си на бенефициенти по смисъла на §
1, т. З от Допълнителни разпоредби на Постановление №121/31.05.2007 г. на МС на
Република България и на основание чл.8, ал. 6 от ЗОП,. на 14.03.2008 г. се сключи
Споразумение за сътрудничество между директорите на четирите Басейнови дирекции
в Р България. Съгласно това споразумение, Басейновите дирекции се договориха за
обединяване на своите усилия за осъществяването на съвместни действия за
изпълнение на допълнителните дейности необходими за нуждите на ПУРБ в Дунавски,
Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони. С цел цялостно
завършване (допълване) на ПУРБ в съответствие с посочения обем и съдържание в
националното законодателство и изискванията на ЕС, е необходимо да бъдат
реализирани 14 броя дейности. Предвидено е изпълнението им да се възложи на
външни изпълнители чрез провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Защо се стигна до това решение?
Разработването на плановете за управление на речните басейни са
идентифицирани като четвърти приоритет в рамките на Приоритетна ос 1 на ОП
"Околна среда 2007 - 2013 г".Същността и съдържанието на тези дейности:
съответстват с приоритетите и поставените цели в Оперативна програма "Околна среда
2007 - 2013 г." за финансирането им. отговарят на посочените като допустими
дейности в получената Покана утвърдена йа 26.11.2008 г. от Министъра на МОСВ за
кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за Проект „Разработване на планове за управление на речните басейни"
Подготвения от БДЗБР Благоевград формуляр за кандидатстване и пакета от
документи, бяха одобрени и съгласно Заповед №РД-ОП-15/07.04.2009 г. на Министъра
МОСВ ни беше предоставена безвъзмездна финансова помощ за реализация на
Проект„Разработване на планове за управление на речните басейни",в размер на
36 048 000 лв. (с ДДС), от които 80 % в размер на 28 838 400 лв от Кохезионния фонд
на Европейския съюз 20% в размер на 7 209 600 лв - национално съфинансиране от
държавния бюджет на Р България.

Проектът „Разработване на планове за управление на речните басейни" включва цялата
необходима информация за допълване и завършване на ПУРБ, която е обособена в 14
бр. дейности, а именно:
Дейност 1 : „Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал
за типовете повърхностни води (реки и езера) на територията на Р България „
Дейност 2 : "Разработване на класификационна система за оценка на екологичното
състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки
и езера) на територията на РБ (на базата на типология по система Б)"
Дейност 3: "Определяне на стандарти за качество за химичното състояние на
повърхностните води"
Дейност 4: "Оценка на хидроморфологичното състояние,включително твърдия отток на
повърхностните тела"
Дейност 5 : "Определяне праговете на замърсяване на подземните води и разработване
на класификационна схема за химичното състояние на подземните водни тела"
Дейност 6 : "Оценка на въздействието върху количествата на водите, включително
водовземанията"
f
Дейност 7 : "Разработване на национален каталог от мерки и на програми от мерки за
подобряване, опазване и'поддържане на състоянието на водните тела в Черноморски
басейнов район и в Дунавски басейнов район"
Дейност 8 : "Оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху
водните тела"
Дейност 9 : "Определяне на целите за околна среда за водните тела и зоните за защита
на водите в Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление
за планиране"
Дейност 10 : "Актуализация на икономическия анализ на водоползването"
Дейност 11 : "Екологична оценка и SWOT анализ"
Какво е извършено до момента:
Проведени са 14 бр. процедури по Закона за обществените поръчки за избор на
изпълнител. По 12 бр. дейности (1, 2, З, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13) са сключени
договори за изпълнение с избраните изпълнители, които са:
- „Консорциум за биомониторинг", гр. София
- „Консорциум за интергрално управление на води"
- Обединение „Икономически анализи 2000/60", гр.София.
- „ПОВВИК - ООС" ООД , гр.София
- „Етерна медиа" ЕООД, гр.София
- Консорциум „Денкщат Кий Експертс", гр.София
Две от тях (по дейности 6 и 14) са обжалвани пред Комисията за защита на
конкуренцията, в резултат на което:
До дейност 6: КЗК се произнася с решение, в изпълнение на което е проведено е ново
заседание на комисията за избор на изпълнител. Протокола на комисията и цялата
документация по ЗОП са изпратени в отдел «Предварителен контрол» при дирекция
ФЕСОС за съгласуване съгласно Вътрешните правила на МОСВ.
По дейност 14: Образувана е преписка.Решението на КЗК е за отмяна на Решение
№ПО-04-28/25.05.2009 г. на Възложителите. Към момента един от участниците ГД'Теофото България"-гр.София, обжалва това решение.
По дейности 4, 7, 8, и 9, през м. август 2009г. с Решение, Възложителите
прекратяват сключените договори поради неспазване на техническите изисквания и
поставените срокове в договорите.
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Срокове за изпълнение на дейностите от проекта са както следва:
Дейност 1 - януари 2010 г. Дейност 2 - януари 2010 г.Дейност 3 - февруари 2010 г.
Дейност 5 - октомври 2009 г.Дейност 10 - януари 2010 г.Дейност 11 - декември 2009 г.
Дейност 12 - ноември 2009 г. Дейност 13 - октомври 2009 г.
По дейност 1: Приет I-ви междинен етап - " Идентифициране и избор на потенциални
места с референтни условия и максимален екологичен потенциал за определените
типове повърхностни води от категориите „реки" и „езера" в България, съгласно
въведената през 2006 г. типология система „Б"
По дейност 2: Приет I-ви междинен етап „Избор на методики за изпълнение на
хидробиологичния мониторинг и подготовка на работна програма за тяхното
адаптиране и разработването на класификационна система за оценка състоянието на
водните тела по типове повърхностни води."
По дейност 3: Предстои приемане на I-ви междинен етап
По дейност 5: Приет I-ви междинен етап и предстои приемане на П-ри междинен етап
от изпълнение на обществената поръчка.
По дейност 10: Приет 1-в^и междинен етап
По дейност 11: Предстои приемане на I-ви междинен етап
По дейност 12: Приет I-ви междинен етап предстои приемане на П-ри.
По дейност 13: Предстои приемане на окончателен доклад по изпълнението на
обществената поръчка.
Проектът включва и дейност 15: "Одит на проекта "Разработване на планове за
управление на речните басейни". Подготвена е необходимата документация за
провеждане на малка обществена поръчка по реда на чл.2 от НВМОП. Проекта на
документацията е изпратен за проверка и съгласуване от Отдел ПК на Дирекция
ФЕСОС при МОСВ.
Инж. Десислава Боюклиева попита има ли въпроси.
Проф. Сантурджиян — От кого се одобрява ПУРБ , одобрява ли се от
Европейската комисия?
Инж. Владимир Динов — Не се одобрява а само се докладва пред Европейската
комисия.
Проф. Сантурджиян - Европейската комисия ще контролира лиизпълнението на
ПУРБ и достигането на целите?
Инж.Д.Боюклиева поясни, че ПУРБ се публикува през м. декември 2009 г, а се
докладва пред Европейската комисия през м. март 2010 във специален Вайс формат .
Проф. Сантурджиян - Трябва да сме внимателни дали ще постигнем целите ,
които сме си заложили. Нашите реки в естествено състояние понякога изпадат в
специфични състояния /пресъхват/, тогава как ще изпълним целите. Затова при
мониторинга, при проверки е необходимо *да се предвиди в ПУРБ такава оценка, че
понякога не могат да се достигнат целите, но не по наша вина т.е. една количествена
оценка. Вие искате с този проект по ОПОС за 10 месеца да решите това което
Европейската комисия се опитва да реши от 9 години, но това е невъзможно. За някои
от темите няма такива изпълнители в България, което води до формално решаване на
проблема и няма за какво да се учудваме , че проекта няма да се изпълни.
Тази процедура за разработването на плановете за управление по ОПОС е
неподходяща за задачи, за които трябва научен подход.
Инж. Владимир Динов - Ние направихме всичко възможно да се получи
исканото от всички страни и да попълним празнотите в ПУРБ.
Проф. Сантурджиян - Дори и да не се разработят някои теми няма да са от
голямо
значение.
Трябва
да
се
съсредоточим
върху
важните
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проблеми.Водностопанските баланси са необходими за разработване и приемане на
Стратегия за управление на водите на р. Места. Тези въпрос трябва да се реши и в
бъдеще защото е перманентен. Аз изразявам високо мнение на извършената от Вас
работа.
Проф. Христо Христов - Само една забележка — не е направено всичко, но е
направено най- същественото. Имам положително отношение към направеното. Най същественото е постигане на еколого — икономически ефект.
Инж. Владимир Динов — Екологична оценка е записана така, защото така е
заложено в нармативната база.
Проф. Христо Христов — Разделянето на икономическата от екологичната
оценка може да доведе до неточности.
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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