МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
Ч "м Х ^^
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД
п.к". 441, ул. "Св.Димитър 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
№ 14 от 19.01.2010 г.
Днес, 19.01.2010 г., съгласно Заповед № РД-05-7/12.01.2010 г., на Директора на
Басейнова Дирекция Западнобеломорски район, в Заседателната зала № 2 в сградата
на БД ЗБР - Благоевград, се състоя първото редовно заседание за 2010 г. на Басейновия
съвет към Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград, при
следния дневен ред:
I .Представяне на Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски
район ( ПУРБ ) за периода 2010 - 2015г.
2.Представяне на Екологичната оценка (ЕО) на Плана за управление на речните
басейни в Западнобеломорски район и становището по ЕО на ПУРБ от Министъра на
околната среда и водите.
3.Отразяване на препоръките, включени в доклада по ЕО и становището на
Министъра на околната среда и водите в ПУРБ и програмите от мерки.

ПРИСЪСТВАХА:
I.H.C. Ирена Илчева - Институт по водни проблеми - БАН
2.инж.Димитър Димитров - управител на "Галко" ООД.
3. Живка Николова - главен еколог на община Гоце Делчев
4.Мария Георгиева - община Кюстендил
З.проф.Христо Христов - ЮЗУ "Неофит Рилски".
6. Славка Филипова - гл.инженер на "Напоителни системи"ЕАД
7.СТ.Н.С.Снежана Дакова - НИМХ-БАН, департамент "Хидрология"
8.инж.Мая Спасова - главен експерт "В и К" - в община Благоевград.
9.Марина Сапаревска - „В и К" ЕООД - Благоевград
Ю.инж.Ваньо Гошев - старши експерт в Областна администрация Благоевград.
I1 .д-р Лена Павлова - директор на РИОКОЗ - гр. Благоевград
12.Калин Анастасов - председател на РД "Екоюгозапад", гр.Благоевград
13.инж.Людмила Димитрова - гл.експерт "В и К" в община Перник
14.Румен Стойков - Предприятие "Язовири и каскади" - София.

ОТСЪСТВАХА:
1 .инж. Цоне Григоров - директор на ДА "Гражданска защита", гр.Кюстендил
2.Евтим Чолаков - зам. кмет на община Доспат
З.Валери Димитров - н-к цех "Водоснабдяване" при "Стомана Индъстри" АД гр. Перник
4.инж.Елена Иовова - гл.инженер в община Петрич
5.Василка Бельовска -управителна "В и К" ЕООД - гр.Дупница
6. инж. Харизан Тамахкяров - директор на РИМХ, гр. Благоевград.
На заседанието присъстваха: инж. Милена Христова от община Кюстендил резервен член на Басейновия съвет и Йорданка Янчева - експерт от РИОКОЗ - гр.
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 се счита за редовно.
Заседанието се водеше от инж. Десислава Боюклиева - началник отдел
"Планиране и стопанисване" към Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район гр. Благоевград, която откри заседанието.
Инж.Боюклиева - Това е първото заседание на Басейновия съвет към Басейнова
дирекция Западнобеломорски район за 20 Юг. Настоящото заседание на Басейновия
съвет се провежда много скоро след след второто заседание за 2009г., но ви бяхме
обещали да ви представим окончателния вариант на Плана за управление на речните
басейни ( ПУРБ) за да го приемем . Изпратихме на всеки един от Вас диск със
съдържанието на ПУРБ за да може да се запознаете с него. Сега давам думата на
Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр.Благоевград за
приветствие.
Инж. Радослав Георгиев - Директор на Басейнова Дирекция Западнобеломорски
Район - гр. Благоевград приветства присъстващите членове на Басейновия съвет,
всички гости и колеги.
Инж. Радослав Георгиев - Добре дошли на всички. На 16.12.2009г. ви обещах,
че още в началото на януари 20 Юг. ще направим заседание на Басейновия съвет.
Целта на днешното е да ви запознаем с окончателния вариант на ПУРБ, който предстои
да бъде представен пред Министъра на околната среда и водите и да бъде одобрен,
след което ще влезе в сила и ще стане задължителен за изпълнение. Какво се случи от
16.12.2009г. до настоящия момент? На 22.12.2009 г., с цел спазване на сроковете, ние
направихме публикация на ПУРБ на интернет страницата на дирекцията. На същата
дата се проведе и заседание на междуведомствената комисия към Висшия екологичен
експертен съвет (ВЕЕС), на което ние предложихме ПУРБ, запознахме съвета със
съдържанието му и ВЕЕС излезе с решение да предложи Плана на Министъра на
околната среда и водите за становище. На 29.12.2009г. Министъра издаде такова, с
което съгласува нашия План. В него бяха отбелязани някои препоръки за отразяване
мненията на неправителствените организации, както и мерки, които допълнително
трябва да бъдат включени в ПУРБ. Ние го направихме до 14.01.20 Юг. и изпратихме
обобщено становище, с което информирахме Министъра, че мненията и препоръките
са отразени в Плана. Какво предстои? Днес, след като ви запознаем с ПУРБ, ще трябва
да вземем решение, с което този План да бъде представен на Министъра за
утвърждаване. Срокът, който е поставен е 15.02.20Юг. След като бъде утвърден ние
нямаме право да правим никакви корекции и промени. До 22.03.2010г. ние сме
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задължени да докладваме Плана пред Европейската комисия. Това е много сложен
процес, за който БД ЗБР е създала необходимата организация и разполага с
необходимите специалисти. Желая ползотворна работа на съвета.
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" в
Западнобеломорски район представи презентация по обявената тема - План за
управление на речните басейни в Западнобеломорски район .
Структура на ПУРБ: Състои се от четири тома: обща част, в която има
единадесет раздела и по един том за всяко поречие, които томове съдържат девет
раздела.
1.Раздел 1 Общо описание на характеристиките на Западнобеломорски
район.Съдържа:
- Общи характеристики
- Характеристика на повърхностните води
- Характеристика на подземните води.
2. Раздел 2 Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от
човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води.
Съдържа:
- оценка на въздействията върху ВТ
- определяне състоянието на ВТ.
Значимите натоварвания в резултат на антропогенното въздействие и натиск са:
- точкови източници на замърсяване;
- дифузни източници на замърсяване;
- големи водоползвания;
- регулиране на оттока;
- морфологични и хидроморфологични изменения.
Оценката на състоянието е извършена на:
- Повърхностни води категория река. Определени са водните тела в следните
състояния:
Много добро състояние - 1 бр.
Добро състояние - 48 бр.
Умерено състояние - 44 бр.
Незадоволително състояние - 9 бр.
Лошо състояние - 14 бр.
- Повърхностни води категория езеро. Определени са водните тела в следните
състояния:
4 бр.- отлично, 12 бр (СМВТ - силмодифицирани)- добро състояние.
- Подземни води - 1 ВТ лошо състояние - "Разложки карстов басейн" - поради
наличие на приоритетно в-во трифлуралин .
3.Раздел 3 Списък и карти на зоните за защита на водите, който съдържа
- Регистър на зоните за защита на
питейните
води
- Чувствителни и уязвими зони
- Зони за опазване на водни биологични видове - по Натура 2000
- Зони за къпане и стопански значими биологични видове
4. Раздел 4 Мониторинг на водите. Извършен е мониторинг на
-Повърхностни води
- Подземни води
- Зони за защита на водите
Изготвени са карти с резултати от мониторинга.
З

Раздел 5 Списък на целите за опазване на околната среда.
Основна цел на ПУРБ е :
Достигане на и поддържане добро състояние на водите в ЗБР 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 ПМ;
Определени са екологичните цели за водите:
-Цели за повърхностни води
- Цели за подземни води
- Цели за зоните за защита на водите.
Извършен е анализ, въз основа на който са определени времеви изключения за
достигане на целите до 2021 г.
- Изключенията (дерогации) за целите са за: Реки - 25 бр., от които за р. Струма
- 16 бр; зар.Места - 7 бр; зар. Доспат - 2 бр.
б.Раздел 6 Икономически анализ на водоползването в ЗБР . Включва следните
етапи:Анализ на икономическата значимост на водоползването по сектори;
Избор на икономически най-ефективната комбинация
от мерки за
водоползване, които да се включат в програмите от мерки;
Възвращаемост на разходите за водни услуги по основни сектори :
промишленост, селско стопанство, домакинства, хидроенергетика, туризъм.
У.Раздел 7 Преглед на програмите от мерки за постигане на екологичните цели.
Включват: - Основни мерки, които се изискват за прилагане законодателството в
ЕС(директиви)и националното законодателство; Това са мерки, осигуряващи
съответствие на хидроморфологичните условия с постигането на добър екологичен
потенциал на СМВТ; Допълнителни мерки, които са:
Законови и административни инструменти;
Възстановителни проекти; контрол на водоползването;
Контрол на емисиите, образователни проекти; Други.
За ЗБР основните програми от мерки са::
• Изграждане на нови ГПСОВ - 50 бр
- 8 бр. над 10 000 екв.ж.
- 42 бр. от 2000 до 10 000 еквж.
• Реконструкция на съществуващи ПСОВ
• Изграждане на нова канализационна мрежа, реконструкция на
съществуваща
• Проектиране, учредяване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците
за питейно - битово водоснабдяване - 474 бр..
За ЗБР допълнителни мерки са всички мерки, които допълват основните,
обикновено това са административни мерки за контрол по спазване на условията в
разршителните за водоползване и ползване; мерки за спазване на минимално
допустимия отток, поддръжане проектните параметри на съществуващите корекции.
Други допълнителни мерки, които нямат отношение към целите на водните
тела, а по скоро са мерки за осигуряване на допълнително опазване и възстановяване
на водите са : - доизграждане и/или реконструкция на напоителните системи съоръжения за водовземане, пренос и разпределение;
-Изграждане на защитни прагове с рибни проходи - 18 бр.
-Изграждане на рибни проходи към съществуващи защитни прагове-192
-Доизграждане и реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи
-Изграждане на нови обеми за акумулиране на вода(язовири)- 2 бр.
8 Раздел 8 Регистър на други програми и планове. Това са планове , имащи
отношение към ПУРБ, национални програми, планове
на общини, стратегии на
областите, Планове за управление на защитени територии.
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9. Раздел 9: Списък на мерките за обсъждане с обществеността: представяне на БС,
обществени консултации, резултати от обществените обсъждания на ПУРБ.
10 Раздел 10
Списък на компетентните органи - представени са всички
компетенции на органите за управление на водите - БД ЗБР, МОСВ, Министерски
съвет и органите имащи отношение към управлението на водите.
11.Раздел 11
Лица за връзки и процедури за получаване на документация и
информация за програмите от мерки и програмите за мониторинг .
Инж. Боюклиева представи проведените
Обществени
консултации
в
Западнобеломорски район:
По Графика и Работната програма на ПУРБ
По Междинния преглед по проблемите свързани с водите
Обществени консултации са проведени в периода 2006 -2007 г.:
- по проблемите и приоритетите за водите
- по основните направления за решаване на тези проблеми
- по програмите от мерки.
Обществени обсъждания на проекта на ПУРБ са проведени през 2009 г.в рамките
на 5 срещи .
Инж.Боюклиева благодари за вниманието и попита има ли въпроси.
К.Анастасов - Защо няма учредени зони за къпане на територията на
Западнобеломорски район?
Инж.Мицева - нач. отдел МПИО към БД ЗБР - по новата наредба за зоните за
къпане те се учредяват с акт на кметовете и областните управители, на чиято
територия се намира съответния воден обект. Всяка година напомняме на кметовете на
общини на нашата териория да ни уведомят, ако има учредени зони за къпане, защото
ние сме длъжни за водим регистър за тях. От съществуването на Басейнова дирекция
до този момент няма учредена нито една зона за къпане.
К.Анастасов - а вие вярвате ли, че наистина няма такива зони?
Д-р Лена Павлова - няма законни такива.
Инж.Мицева - От разговори, които сме водили с колеги от Басейнова дирекция
Дунавски район, разбираме, че при тях положението е същото. Те имат много поголям обхват от нашия, имат много реки и язовири, но въпреки това и там няма
учредени зони за къпане. Мнението ни е, че ако кметовете обявят зони за къпане от
това ще призтичат много задължения и ангажименти за тях и поради тази причина те
не го правят. А при нашите подсещания те no-скоро издават заповеди за забрани за
къпане а не учредяват такива.
По т. 2 от дневния ред:
Ралица Кукова - ст.инспектор в отдел КВДИИО представи презентация по
обявената тема : Екологична оценка на Проекта на Плана за управление на речните
басейни в Западнобеломорски район. Настоящия доклад за екологична оценка е
изготвена от ПОВВИК ЕАД . Той съддържа оценка на целите за водите в ЗБР, както и
задълбочен анализ на ПУРБ, в съответствие с Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми:
Основната цел на Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски
район е постигане на „добро състояние" на водите и свързаните с тях екосистеми до
2015г., посредством определяне и прилагане на необходимите мерки, като са взети
предвид съществуващите изисквания на Европейската общност. Там, където
състоянието на водите е добро следва то да бъде поддържано.
Целите за опазване са:
За повърхностните води :
- постигане на добро екологично и добро химично състояние ;
- предотвратяване влошаването на съществуващото им състоянието;
- прекратяване на заустванията на приоритетни опасни вещества .
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За подземните води са:
- добро химично състояние и добро количествено състояние;
- предотвратяване на влошаването на състоянието им.
За изкуствени и силно модифицирани водни тела:
- добър екологичен потенциал и добро химично състояние
Връзка на ПУРБ с други релевантни планове и програми:
Изпълнението на ПУРБ ще способства всички мерки за интегрирано управление
на природните ресурси и устойчиво развитие на икономиката, заложени в различните
стратегически документи на национално и местно ниво. От основно значение за
региона е изграждането на Пречиствателни станции за отпъдъчни води за населените
места. Целите им съответстват с целите на ПУРБ с някои изключения - основно
свързани с развитието на градските райони и изграждането на нови хидроенергийни
мощности и изкуствени водоеми, което може да засегне речните басейни, както и
защитени зони, НП "Пирин" и ПП "Рилски манастир".
В тази връзка е необходимо при извършването на ОВОС и ОС при разработване
на инвестиционни проекти, да бъдат взети в предвид целите и мерките заложени в
ПУРБ.
Релевантни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално
развитие без прилагането на План за управление на речните басейни в
Западнобеломорски район.
Ако не се приложи ПУРБ ще се задълбочи тенденцията към влошаване
състоянието на водите, което ще доведе до влошаването и на останалите компоненти
на околната среда - въздух, почви, ландшафт, биологично разнообразие. Това от своя
страна ще доведе до:
- потенциални рискове за общественото здраве свързани със със състава на
водите, като се създават пречки за осигуряване на добро качество на живот на
населението;
- ще се затрудни осъществяването на мерките за намаляване на замърсяването
на водите от различни източници (промишленост, селско стопанство, битови дейности
и др. (в случай, че не се изградят нови ПСОВ);
- несъответствие с европейските изисквания.
Зони, които (съгласно раздел VI, чл.157, т.З от Закона за водите) са определени
като зони за защита на водите и за които нормативно са въведини ограничения и
забрани с цел опазването им, а именно:
- зони, определени за водочерпене за човешка консумация и Санитарно
охранителните зони (СОЗ);
- зони, определени за такива с цел опазване на икономически значими водни
видове;
- водни тела, определени като води за рекреация, включително определените
като зони за къпане, съгласно Директива 76/160/ЕЕС;
- зоните, чувствителни към биогенни елементи, определени като чувствителни,
съгласно Директива 91/271/EEC и зоните, обявени като уязвими съгласно Директива
91/676/ЕЕС;
- зони, определени като чувствителни с цел опазване на местообитания,
включително съответните обекти по "Натура 2000", определени съгласно Директива
92/43/ЕИО и Директива 79/409/ЕИО;
Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи
отношение към ПУРБ:
Въздух, климатични фактори - намаляване на валежите и тенденция към засушаване в
Петричко - Санданския район.
Повърхностни води:
Проблеми, свързани с количеството на водите:

Регулиране на оттока и прехвърляне на води - липса на: съвременна методика за
определянето на минимално допустим отток, оптималното разстояние между
единични/ не каскадни ВЕЦ- ове, прагове, диги и бентове в лошо състояние и др;
Водоснабдяване - Населението не е обхванато напълно с водоснабдителна
мрежа, водопреносната мрежа е остаряла и амортизирана, значителни загуби на вода,
Напояване - нерационално използване и лошо състояние на съществуващите
хидромелиоративни съоръжения, липса на хидромелиоративни съоръжения в
определени райони.
Проблеми, свързани с качеството на водите - отпадъчните води от населените
места не са напълно обхванати от канализационна мрежа и СПСОВ, съществуващите
канализационни мрежи и СПСОВ не навсякъде са в добро състояние, някъде липсват
ПСПОВ, а други имат, но не са в добро състояние, нерегламетирано заустване на
отпадъчни води, нерегламетирани сметища за битови отпадъци, включително и в
границите на заливаемите тераси на реките, лошо състояние на реките в близост до
закрити минни дейности;
Хидроморфологични изменения и защита от вредното въздействие на водите незадоволително състояние на корекциите на реките, нарушаване на речните легла и
водна ерозия от добив на инертни материали и др.;
Информационни проблеми - затруднения при обмен на информация и
координация между институциите, липса на информираност на обществеността по
отношение на водите, липсва контролен мониторинг на част от отпадъчните води и др.
Подземни води - Проблемите, свързани с качеството и количеството на
подземните води произтичат главно от: неизградени или в лошо състояние
канализационни мрежи и ПСОВ; нерегламентирано заустване; нерегламентирани
сметища за битови отпадъци, нерационално използване на питейните водите и др.;
В БДЗБР няма подземни тела, за който съществува риск да не бъде достигнато
добро количествено състояние.
Почви - замърсявания на почвите от точкови и дифузни източници и
замърсявания, резултат от стари замърсявания и др.;
Ландшафт - нарушаването при строителни дейности при изграждане или
модернизацията на ПСОВ, канализационни системи, ВЕЦ и МВЕЦ,
Биологичното разнообразие, флора, фауна, замърсяване на крайводните и
водните екосистеми, промяна на биоразнообразието, унищожаване на част от
растителността, нарушаване на местообитания и хабитатите, унищожаването на
местата за гнездене в следствие замърсяване на водните тела с отпадъчни води,
зауствани от амортизирани ПСОВ и канализационните системи без пречистване;
увреждане или унищожаване на водните или крайречните местообитания и
екологичните ниши на видовете, поради промени в параметрите на хидробиоценозите
или ерозиране в близост хидротехническите съоръжения. Промяната в ключови
параметри на водите (скорост на течението, хидрохимични, физикохимични,
биологични показатели на водите).Преки въздействия от строителна техника на
площадката - нарушаване на растителната покривка или части от нея от строителната
техникащромяна в биоразнообразието на крайречните територии в следствие
унищожаване на част от растителните и животинските популации, места за гнездене и
промяна в екосистемите при наводнения;дифузно замърсяване на местообитанията,
мигриране на замърсителите по хранителните вериги, и промяна на биоразнообразието
в екосистемите в резултат от интензивното земеделие в районите и наторяването на
земеделските терени с азотни и фосфорни торове и др.;
промени в биорзнообразието вследствие превръщането на течащите води в стоящи.
Културно наследство;

Отпадъци и техните местонахождения - неконтролирано изхвърляне на
отпадъци и нерегламентирани сметища по поречието на реките, създава опасност за
замърсяването им;
Рискови енергийни източници: опасни вещества, шумове, вибрации - проблеми
с води, замърсени от промишлени предприятия с опасни вещества;
Материални активи - недобро техническо състояние или липсата на
хидротехническите съоръжения, остарели водоснабдителни и канализационни системи,
сметища и депа за отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания;
Население, човешко здраве - Съществуващите екологични проблеми в района са
свързани преди всичко с неконтролираното антропогенно дифузно замърсяване на
водите, което влошава качествата им и водоснабдяването на хората, влошава
качеството на живот; ако антропогенното замърсяване на водите е голямо се създава
повишен здравен риск за населението в района.
Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище,
имащи отношение към ПУРБ, и начинът, по който са взети под внимание по време на
изготвянето му:
Направено е сравнение между целите на ПУРБ и стратегическите цели в
Националната стратегия за околна среда 2009-2018г. Идентифицирани са целите от
Плана за управление, които се очаква да допринесат за постигане на националните
стратегически цели по опазване на околната среда, както и тези, които са в
противоречие с националните стратегически цели.
Сравнението показва, че няма цели ( и съответните им мерки) за изпълнение,
които да създават риск за постигането на стратегическите цели, заложени в
Националната стратегия за околна среда 2009 - 2018г.
Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително
биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води,
въздух, климатични фактори, материални активи, отпадъци, културно-историческо
наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и
връзките между тях.
Екологична насоченост на ПУРБ
За изпълнението на Целите в ПУРБ е изготвена Програма от мерки, свързана с
управлението и подобряването качеството на водите, постигане на добро екологично и
химично състояние на водните тела, защита на зони за защита на водите.
Главните цели за опазване на водите са насочени към основните категории води
- повърхностни води, подземни води и изкуствени и силно модифицирани тела. При
описанието на подцелите в ПУРБ, не са определени подцели за изкуствените и силно
модифицирани тела, а е описана нова главна цел - "зони за защита на водите".
Очаквани въздействия от прилагане на ПУРБ върху околната среда
Отделните цели в ПУРБ, както и набелязаните мерки за постигане на целите,
предвиждат като краен резултат позитивно въздействие върху водите. Всички
предвиждани мерки в ПУРБ ще доведат до осигуряване на добро състояние на
повърхностните и подземните води и осигуряване на вода с подходящи качества за
битови и промишлени нужди.
Инж.Боюклиева благодари за така изнесената презентация и поясни, че ЕО е
задължителен елемент за всички планове и програми за цялата страна. Инж.
Боюклиева попита им ли въпроси.
К.Анастасов - неприлагането на ПУРБ къде ще се отрази на качеството на
въздуха, почвите и водите? Плана трябва да е по детайлен, да се знае точно къде ще
има отрицателен ефект неприлагането му. Екологичната оценка не е направена
детайлно според мен и съдържа общи неща, които всички ние знаем. Редно е тя бъде
по конкретна.
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Инж.Боюклиева - доклада на ЕО на ПУРБ е изготвен от екипа на ПОВВИК ЕАД,
и представлява техен труд; не е изготвен от експерти на БД ЗБР.
Проф.Христов - изследвано ли е състоянието на водните екосистеми в рамките
на кръговрата на веществата на водните тела?
Инж.Боюклиева - състоянието на водните тела е направено най вече по
качествени параметри, касаещи биологичното състояние. По биологията оценката сме
я направили само по отношение на макробезгръбначни, тъй като в изпълнителната
агенция по околна среда се прави мониторинг само на макрозообентос. В България не
се прави мониторинг на останалите параметри.
Инж.Мицева - по изисквания на Рамковата директива за водите ние сме
задължени да включим цялостно изследване на водните екосистеми като критерий за
състоянието на водните тела. Биологичния подход и биологичния мониторинг по
изискване трябва да бъде водещ. Към този момент това все още не е застъпено като
широта на мониторинга в обхвата на нашето министерство, но тенденцията е да бъдат
анализирани и проследени всички компоненти на водните екосистеми. Те са пет на
брой биологични качествени компоненти. В момента протичат две големи поръчки в
рамките на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013", които имат за цел да
създадат класификационна система за оценка, включително и по тези биологични
параметри. Трябва да се създадат и референтни условия с числови стойности за самите
състояния по тези компоненти. След изпълнението на тези поръчки ще ни се
предоставят данни от актуален мониторинг на всички тези биологични параметри.
Инж.Боюклиева - това е сложен проблем, който касае не само България, но и
почти всички европейски държави. Тази класификационна система, която се
разработва в рамките на обществената поръчкаг, трябва най-напред да бъде утвърдена
от Министъра на околната среда и водите. Едва след това ние ще можем да я
прилагаме.
По т.З от дневния ред:
Вангелия Иванова - ст.експерт в отдел "Разрешителни и регистри" представи
презентация по обявената тема: Съответствие на Плана за управление на речните
басейни в Западнобеломорски район за басейново управление с основните резултати и
препоръки от доклада по ЕО и становище по ЕО № 3-2/2009г. на Министъра на
околната среда и водите.
Отразени мерки в окончателния ПУРБ
Окончателният вариант на ПУРБ е съобразен изцяло с направените препоръки в
Доклада по ЕО, взети са в предвид резултатите от проведените консултации и
условията в Становище по ЕО №3-2/2009г. на Министъра на околната среда и водите.
В резултат на това, основно е преработен Раздел VII. Програми от мерки за опазване и
възстановяване на водите на ПУРБ. В раздела са включени мерките от буква Б.Мерки
за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ на Становище по ЕО №3-2/2009г., а
именно:
1. Предвидено е преразглеждане на издадените разрешителни, свързани с
изграждане на МВЕЦ и баластриери за водните тела, които се характеризират с
недостатъчни водни количества и/или попадат в защитени зони по Натура 2000.
В БДЗБР-Благоевград се създава постоянна работна група от експерти, която ще
преразгледа всички издадени до момента разрешителни за МВЕЦ и баластриери, и в
зависимост от текущото състояние, и тенденцията в бъдеще за всяко от водните тела,
попадащи в хипотезата на чл.72, ал.1, т.1 и чл.73 от ЗВ, издадените разрешителни ще
бъдат изменени чрез ограничаване на правото на водовземане и/или налагане на
забрана за водовземане в месеците на маловодие.
2. По отношение на програмите за мониторинг на повърхностни води, през
20 Юг. ще бъдат разработени програми за проучвателен мониторинг за всички водни

тела за които няма данни за химичното им и екологично състояние, като
хидробиологичният мониторинг ще бъде водещ.
Програмите за мониторинг на подземните водни тела ще бъдат основно
преразгледани и детайлизирани също през 20 Юг.
3. От предвидените за изграждане в ПУРБ алтернативни източници за
задоволяване на нуждите от вода в окончателната програма от мерки, като единствено
целесъобразни остават яз. "Ракочевица" - с. Долно Осеново, община Симитли и
яз."Кюстендил", област Кюстендил.
4.Препоръчаните в Становище по ЕО №3-2/2009г. Мерки за управление на
количеството на водите са включени и описани детайлно в преработения Раздел VII.
Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите на окончателния ПУРБ.
5.В програмата от допълнителни мерки са предвидени изграждане на защитни
прагове с рибни проходи - 18 броя за Струма, Места и Доспат, както и изграждане на
общо 192 броя рибни проходи към съществуващи защитни прагове в басейните на
Струма, Места и Доспат. Предвидените за изграждане съоръжения се намират както в
участъците с изградени ВЕЦ, така и извън тях.
6. В Становището по ЕО е записано да се предвиди изграждане на интернет
базирана информационна система за качеството на водите, предназначени за питейнобитово водоснабдяване и водите за къпане. В момента стартира работата по
реализиране на Норвежки проект за "Информационна система за разрешителни и
мониторинг при управление на водите", целта на който е създаване на единна
информационна система за нуждите на МОСВ и териториалните му структури.
7. Към ПУРБ се изготвят и ще се поддържат актуални тематични карти с
нанесени граници на защитените зони за съответните речни басейни, в които по
водните тела са нанесени ВЕЦ-овете, обектите за добив на строителни материали и
наносни отложения, баражи, корегирани участъци, укрепени брегове и др.
8. Предложените в ПУРБ мерки свързани с реализацията на инвестиционни
намерения, планове, програми и проекти, попадащи в защитени територии ще бъдат
съобразени с режимите на защитените територии, заповедите им за обявяване и
плановете за управлението им.
9. Предложението за въвеждане на забрана за изсичане при почистване на
крайречна естествена растителност, която е природно местообитание по Приложение
№1 от Закона за биологичното разнообразие е отразено в административните мерки в
Раздел VII. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите на
окончателния ПУРБ.
10. В Становището по ЕО е препоръчано да бъдат отразени по подходящ начин
направените "нормативно регламентирани и реално осъществими предложения за
мерки в становище от "Сдружение за дива природа Балкани". В съответствие с чл. 6 от
РДВ, при разработването на ПУРБ, зоните от НАТУРА 2000 заемат полагащото им се
място, като същите са включени в регистри на зони за защита на водите, които по
силата на конкретно законодателство на Общността са били определени като
територии, изискващи специална защита. С други думи при управлението на тези зони
за защита на водите ще се прилагат всички нормативни изисквания касаещи
конкретната зона и при издаване на разрешителни (за реализация на различни
инвестиционни намерения). Ще се спазват всички забрани и ограничения, посочени в
заповедта за обявяване на конкретната зона.
Реализирането на мерките заложени в ПУРБ ще бъде съобразено изцяло с
разписаните в т. А. Общи условия и мерки на раздел I. Мерки и условия за
предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на
предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на ПУРБ в
Западнобеломорски район за басеаново управление от Становище по ЕО №3-2/2009г.
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Мерките по чл.26, ал.2, т.2 и 3 от Наредбата за ЕО и включените мерки в
Становището по ЕО №3-2/2009г., както и Нетехническото резюме на ЕО на Плана за
управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление
са включени в окончателния План за управление на речните басейни в
Западнобеломорски район за басейново управление, като Раздел XII.
Инж.Боюклиева благодари за така изнесената презентация и попита им ли
въпроси.
К.Анастасов - кой определи язовир "Ракочевица" като най-целесъобразен?
Инж.Боюклиева - бяхме предвидили изграждането и на други язовири, но те се
намират в защитени зони и отпаднаха като възможности.
К.Анастасов - Този язовир е най-скъпото и неефективно решение и тук има
други икономически интереси.
Инж.Георгиев - изграждането на този язовир е включено в допълнителните
мерки, които биха довели до подобряване водоснабдяването на района, но те не са
задължителни.
К.Анастасов - как ще правим регистър на зоните за къпане, като няма учредени
такива зони ?
Инж.Боюклиева - такива регистри се правят не само за зоните за къпане, а и за
останалите зони за защита. Ако се учредят зони за къпане те ще бъдат включени в
съответния регистър.
Инж.Георгиев - това, че за момента няма учредени зони за къпане не означава,
че такива няма да има в бъдеще и няма да се работи в тази насока.
Инж.Терзиев - нач.отдел "Разрешителни и регистри" към БД ЗБР - бих искал да
внеса допълнение по въпроса за язовир "Ракочевица". Има няколко критерия за
оставането му - има степен на готовност за неговото изграждане, направени са
предпроектни проучвания, изградени са някои съоръжения и вече са похарчени
някакви пари за неговата реализация. Въпрос на бъдеще е дали той ще бъде
реализиран или не.
Н.с Илчева - бих искала да благодарим на колегите от БД ЗБР за изготвянето
на този ПУРБ, защото това е една нова и неспецифична задача, която изисква много
работа. Те са проявили професионализъм и са компенсирали липсата на методики с
професионална експертна оценка. Разбира се, има и невключени задачи, но и самата
Рамкова директива за водите е само рамка - интегрираното управление е насочено към
качеството на водите, а количеството не е застъпено. Не са отчетени и климатичните
промени, които се развиват много бързо, но това може да се коригира с директивите за
наводненията и засушаванията. Това предстои да бъде включено в ПУРБ и аз апелирам
да се започне работа час no-скоро, защото така би могъл да се реши проблема с
недостиг на вода.
Инж.Боюклиева - директивата за наводненията е нова и все още не е
транспонирана в българското законодателство. Сроковете за докладване по
директивата за наводненията са през 2015г., а тогава ние трябва да актуализираме
ПУРБ. Вероятно тогава ще можем да я отразим във втория ПУРБ, ако имаме законова
нормативна база.
Проф.Христов - трябва да кажем, че ПУРБ е добре направен. Има и някои
недостатъци, но те не могат да бъдат отстранени сега. Трябва, обаче, да се започне
работа по отстраняването им още сега, за да може в следващия ПУРБ те да бъдат
премахнати. Трябва да бъдат направени водностопански баланси. Необходимо е да се
изготви национална Методика за определяне на минимално допустимия отток в
реките, за определянето на който в момента има само издадена заповед.По отношение
на използване на водите, включително изграждане на нови язовири, могат да се
използват съществуващи разработки от наши инженери.
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Н.с. Илчева - институтът по водни проблеми разработи такива баланси за реките
Струма, Огоста, Камчия и Тунджа. Мисля, че това е важен въпрос и трябва да се
правят такива баланси за да се направят изводи за функционирането на
водностопанските системи, а именно - кои райони страдат от недостиг на вода и какви
са мерките, които трябва да се приложат. За река Струма сме направили такъв баланс и
сме докладвали къде са критичните точки и смятам, че това трябва да продължи.
Инж.Боюклиева - предлагам да гласуваме приемането на ПУРБ и ако има
някави дребни забележки бихме могли да ги отразим в рамките на пет дни. Вече не
можем да правим големи промени. Кайто е съгласен да приемем така изготвения План
за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за периода от 2010 до
2015 година, моля да гласува.
След гласуването Басейновия съвет
РЕШИ:
Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за периода
от 2010 до 2015 година се приема.
Решението се взе с тринадесет /13/ гласа ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - един III.
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.

инж. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова Дирекция
Западнобеломорски Район - Благоевград
Съгласувал:
Инж. Десислава
Началник оцкжл "Планиране и стопанисване "
Изготвил:
Христина Петрс% а
Младши експерт отдел "Планиране и стопанисване "
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