МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВ А ДИРЕКЦИЯ
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД
п.к. 441, ул. "Митрополит Борис" 18, тел: 88-29-92, факс: 88-29-93, e-mail:
bd-blgr@pirin.com

ПРОТОКОЛ
№4 от 09.06.2005 г.
Днес, 09.06.2005 г., съгласно Заповед № 90/25.05.2005 г. на Директора на Басейнова
Дирекция Западнобеломорски район, в Заседателната зала № 101, на община Благоевград ,
се състоя първото редовно заседание за 2005г. на Басейновния съвет Западнобеломорски
район - гр. Благоевград, при следния дневен ред:
I

1. Представяне годишния отчет на Б Д ЗБР за 2004 г.;
2. Представяне Доклада за Анализ на характеристиките на Западнобеломорски
район за басейново управление, който е представен в МОСВ за рапортуване
пред ЕК - съгласно сроковете предвидени в Европейската Рамкова Директива
по водите/ЕРДВ/;
3. Запознаване с Годишния бюлетин за имисионно състояние на повърхностни и
подземни води на територията на БД ЗБР, за 2004 г.;
4. Разглеждане на предложения за ограничаване на водоползването, с цел
производство електроенергия в Западнобеломорски район.
5. Разглеждане на проект за санитарно-охранителни зони
около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване "Извора"
- гр. Разлог.
6. Други.
Присъстваха 11 представители на титулярния и резервен състав на Басейновия съвет.

ПРИСЪСТВАХА:
1. инж. Ефталиян Николов - експерт към Регионална инспекция по хидромелиорации —
гр. Благоевград.
2. инж. Цоне Григоров — директор на "Гражданска защита" област Кюстендил.
3. инж. Камелия Вълкова-Попова — гл. инженер в община Благоевград.
4. Д-р Лена Павлова - директор на ХЕИ - гр. Благоевград.
5. инж. Христо Дюлгеров- управител на "ВиК"ЕООД Благоевград
6. инж. Людмила Симеонова — експерт в отдела на главния инженер в община Перник.
7. инж.Крум Янков - началник на язовир р-н Струма, включващ каскадите "Санданска
Бистрица " и "Пиринска Бистрица".
8. инж. Александър Янев - гл. експерт в Областна администрация Благоевград
9. Димитър Тимов - ст.специалист в отдел-"Строителство" в община Кюстендил.
10. Георги Димитров - НИМХ - филиал Кюстендил - зам.директор, н-к
отдел"Хидрология"
11. инж.Петьр Василев - управител на клон Дупница при "Напоителни системи"ЕАД
гр.София.
ОТСЪСТВАХА:
1. Росица Николова - член на Регионално движение «Екоюгозапад» Благоевград.
2. Пламен Айвазов — н-к отдел "Общинска собственост" община Доспат.
3. Андрей Ковачев — Екологично сдружение «Тетида».
4. инж. Димитър Димитров - управител на "Берг Галко"ООД - гр. Радомир.
5. Живка Николова - гл.еколог на община Гоце Делчев.

6. инж.Елена Йовова — гл.инженер на община Петрич.
7. Пламен Айвазов — н-к отдел "Общинска собственост" община Доспат.
8. Валери Димитров - н-к цех "Водоснабдяване" при "Стомана Индъстри"АД гр.Перник
9. Камен Богданов - управител на "ВиК" ЕООД, гр. Дупница.
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 г-жа КРАСИМИРА ТАГАРЕВА- директор на
Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район - гр. Благоевград, която приветства
присъстващите членове на Басейновия съвет.
След като се представи обявения дневен 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.
Заседанието откри г*-жа Красимира Тагарева, която представи годишния отчет на
БДЗБРза2004г.
По т.1 от дневния ред;
Красимира Тагарева - Дирекцията е структурирана в шест отдела. Отчетът е представен
4Ь няколко части, съобразно Правилника за дейността, структурата и състава на Б Д. Същият е
изготвен съобразно Програмния ,бюджет на МОСВ.Съдържа отчет по Рамковата Директива
за водите; отчет по подадените жалби и сигнали; отчет по дейността на Басейновия съвет и
отчет по международни проекти, по които работи Дирекцията.
"Административно-стопански" отдел - Този отдел се занимава със счетоводното,
правното обслужване, техническото обезпечаване и дейността по организация и обучение на
човешки ресурси. Към отчета на дейността на АС е включена и дейността "Обслужване на
принципа на едно гише", която в Дирекцията се осъществява от отдел "КВДИИО". Основен
проблем на АС е нерешаването на проблема с административната сграда.
Отдел "Планиране и стопанисване"- В най-общи линии отдела се занимава с изготвяне
първоначален преглед на района за басейново управление към ПУРБ. Друга основна дейност,
по която отдела работи от началото на 2005 г. е дейността по стопанисване на водовземните
съоръжения за минерални води - изключителна държавна собственост. През 2004 г. се
възложи и изпълни обществена поръчка за находище за минерални води "Огняново". Освен
това отдела се занимава с изработването и представянето на становища по проекти за
финансиране от ПУДООС. Имаме изготвени 80 становища през изминалата година.
^Занимава се също така с изготвяне на становища за одобряване и изменение на други
Иганове.
Отдел "Мониторинг, прогнози и информационно осигуряване" - Този отдел отговаря за
имисионното състояние на водите и администрира няколко Директиви на ЕС в областта на
водите. Отделът работи основно по Наредба 12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към
повърхностни води, предназначени за питейно -битово водоснабдаване.
През 2004 г. беше направен първоначален анализ и категоризация на
тези
водоизточници.Основните големи водохващания са идентифицирани и категоризирани. В
момента се разработва нова мрежа за мониторинг. Една част от тези предложения влизат в
действие, съобразно изискванията на Рамковата Директива за водите.
Отделът се занимава с действията по сертифициране на минерални води и води за
питейно-битови цели и администрира Директивата за водите за къпане.
За 2004 г.на територията на БД ЗБР няма учредени зони за къпане. Те се учредяват и от
инспекциите към Министерство на здравеопазването и РИОКОЗ, със наше съдействие.
Отделът работи по отношение на изграждането на ГИС в БД ЗБР, както и по Наредба №
4/20.10.2000 г.,за изискванията към качества на води, предназначени за обитаване от рибни и
черупкови организми.
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Отдел "Разрешителни и*регистри" - Отделът се занимава с издаването на разрешителни
за водоползване и ползване на воден обект. Експертите от отдела дават становища по
процедурите по ОВОС и участват в експертни съвети по ОВОС в РИОСВ- Благоевград,
София и Смолян. Също така участват в процедурите по издаване на комплексни
разрешителни, по така наречената IPPC директива .До момента такива процедури са
финализирани на територията на ЗБР за" Балканфарма" - Дупница и ТЕЦ" Бобов дол".Пред
завършване са и още няколко процедури.
Отдел "Воден и водностопански кадастър " — занимава се основно с информационната
система на дирекцията, с учредяване и поддържане на регистрите за СОЗ . Има правомощия
по отношение определяне границите на водните обекти. Отделът се занимава със заснемане
на координати, сканиране на карти, определяне на водосборите, във връзка с изработване на
ПУРБ, отговорен е за изработване на водните баланси.
Отдел "Контрол, връзки с други институции и информиране на обществеността"
Отделът се занимава с контрол върху издадените разрешителни, контрол по дадените
жалби и сигнали, контрол по отношение на съоръженията, съобразно правомощията на
Закона за водите.Съгласно
заповед на МОСВ, контрола върху заустванията от
индустриални предприятия и други оператори да се осъществява от РИОСВ.Този отдел се
занимава и с контрола по изграждането и реализация на проекти, финансирани от ПУДООС ,
когато е възможен контрола на дирекцията.
Също така отдела ое занимава с
организирането на кампании, издаването на
информационни и пропагандни материали, връзките с обществеността и други институции.
По отношение на отчета, съгласно програмния бюджет, ориентиран към резултатите,
МОСВ започна да работи по този начин през 2003 г. за първи път пилотно по споразумение с
Министерство на финансите. Програмният бюджет е структуриран по политики, програми и
показатели за отчитане на тези програми.Тези показатели не са от утвърдената бюджетна
класификация, а имат определен материален резултат.
За 2005 г. БД и МОСВ изготвят тримесечни отчети.Нашата дирекцията работи основно
по три програми:
1. Оценка и управление на водните ресурси и справедливото им разпределение за
населението и икономиката на страната. Като показатели се отчитат:
- степен на изработване на ПУРБ;
- степен на създаване и обезпечаване на БД като нови структури;
- разрешени количества вода съответно за питейно-битови нужди,за икономиката на
страната, за напояване;
- направени проверки по тези разрешителни, свързани с количествения фактор водни
ресурси;
- брой издадени и изпълнени предписания.
2.Опазване и подобряване на състоянието на водните ресурси.
Там са всички програми от мерки, които са разработени, разрешителни за зауствания,
дейността по пречистване на отпадъчните води и отново проверки, предписания.
3.Разработване и внедряване на Национална, автоматизирана система за мониторинг на
околната среда.
По отношение на жалби и сигнали ,- имаме 59 жалби, от тях 50 основателни. В
дирекцията работи и зелен телефон 0889 92 88 07.
Всички сигнали на този телефон се регистрират, прави се проверка и се изпраща отговор.
По отношение работата на БС, извънредни заседания не се е налагало да бъдат свиквани
през 2004 г.Смятам, като успех на БС, решението за ограничаване добива на инертни
материали и добива на разсипно злато.
По отношение на международните проекти - през 2004 г. стартира проекта
"Интегрирано управление на водите от басейна на р. Места/Нестос", ФАР ТГС и се
изпълнява от френско-ирландски консорциум "S0GREAH Consultants (водеща фирма в
Консорциума) - Франция и Project Management Ltd. (партньор) -Ирландия.
Очакванията са допълване и прецизиране на първоначалния доклад за р. Места,
влиянието на антропогенно въздействие на качеството на водите, подготовка за модел и база
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данни в ГИС, както и създаване на Съвместен координационен комитет между Гърция и
България за водите на река Места.
Проектът ще има и втора фаза. Предвидена е и доставка на лабораторно оборудване.
Има ли изказвания? Тъй като не е предвидено приемане на годишния отчет, няма да се
налага гласуване.
По т. 2 от дневния ред:
Инж. Десислава Боюклиева - началник отдел "Планиране и стопанисване" към БДЗБР,
представи кратка презентация към Доклада за Прегледа на Западнобеломорски район за
басейново управление. Същият е изготвен съгласно чл.5 и 6 от Рамковата директива за
водите 2000/60 на Европейския съюз и е представен в МОСВ.Докладът е съобразен с
ръководството на ЕК за рапортуване, представен е в ГИС формат и е структуриран в четири
основни теми:
1.Анализ на характеристиките на Западнобеломорски район за повърхностни и
подземни води.
2. Преглед на антропогенното въздействие и натиск, включващ:
— точковите източници на замърсяване;
- дифузни източници на замърсяване;
- големи водоползвания;
- регулиране на оттока;
- морфологични и хидроморфологични изменения.
По тези показатели е направен анализ на риска, в резултат на което, получените
водни/повърхностни и подземни/ тела определени като такива "в риск" да не достигнат
добро състояние до 2015 г. и такива, които са "вероятно в риск" да не достигнат това
състояние.
3.Икономически анализ на водоползването
4. Регистър на защитените територии.
Инж. Боюклиева представи и бъдещата работа по ПУРБ до изготвяне на първия План
за управление на речните басейни през 2009 г., които са в съответствие с Рамковата
директива за водите и свързаните с нея дъщерни директиви.
Красимира Тагарева
Ще допълня, че водното тяло се определя като основна единица за управление на
водите.При събирането на информация срещнахме проблеми при предоставянето и от някои
организации.
Има ли някакви въпроси, мнения? Такива не бяха направени.
До т. З от дневния ред;
Инж. Ванина Михалчева - н-к отдел "МПИО", към БД ЗБР представи презентация
за Годишния бюлетин за имисионно състояние на повърхностни и подземни води на
територията на БД ЗБР за 2004 г.;
Настоящият годишен бюлетин има за цел да предостави обобщена информация за
качеството и количеството на повърхностните и подземни води в Западнобеломорски район,
получена от мрежите за мониторинг на води на МОСВ и на НИМХ - БАН.
Основните видове мониторинг са качествен и количествен мониторинг.
По данните за валежите - 2004 година може да се определи като относително влажна
година. Наблюдава се сравнително сухо пъвро полугодие и влажно второ полугодие, с
пикове на валежите през месеците юни, юли и септември.
Основните показатели, по които се наблюдават превишения на нормите в пунктовете
за повърхностни води са нитритен азот, фосфати и желязо. Най-честите превишения са по
показателя нитритен азот ( и в трите поречия на реките Струма, Места и Доспат). За
показатели като БПК 5, нитрати, фосфати, неразтворени вещества, желязо, манган и др. през
2004 година водите на реките на границите отговарят на по-горната П-pa категория.
Данните от проведения хидробиологичен мониторинг през 2004 г. показват, че
състоянието на притоците на Струма и Места, в които заустват без пречистване големи
агломерации е тревожно.

При подземните води в районите със интензивни селскостопански дейности
(Кюстендилската котловина, долното течение на р. Струма и долината на р. Струмешница)
се наблюдава трайно присъствие на амоний, нитрати и фосфати. По отношение на
замърсяването
с нитрати над 50 мг/л - и през 2004 година на територията на
Западнобеломорски район няма обособени уязвими зони.
Заключение : Основната причина за замърсяванията на повърхностните и подземните
води на територията на Западнобеломорски район и през 2004 година са заустването на
непречистени отпадъчни води от канализационните системи на населени места без
пречиствателни станции за отпадъчни води, интензивните селскистопански дейности —
растениевъдство и животновъдство, някои отрасли на промишлеността.
По т.4 от дневния ред;
Красимира Тагарева направи кратко изложение за мотивите за изготвяне на проектпредложението, за ограничаване на водоползването, с цел производство на електроенергия в
ЗБР.
Това което сме разработили е мотивирано от това, че политиката е към насърчаване
от една страна' на изграждането и производството на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници, а от друга страна се създаде едно схващане, че тези възобновяеми
енергийни източници са само ВЕЦ-ове, построени на реки. Поради това сме обезпокоени от
това, да не би това интензивно~внасяне на такива предложения, както и съществуващите
несъвършенства в Закона'за водите, да доведат до сериозни последствия върху околната
среда. Затова сме се опитали без да отказваме изцяло издаването на такива разрешителни, да
разработим един вариант за решение, който да даде регламент в тази насока.
Това, което е разработено е плод на досегашния ни опит по въвеждането в
експлоатация или изграждането на такива централи, и на това, което сме установили като
състояние на водните обекти.Също така отчитаме факта, че вече в дирекцията са издадени
над 80 разрешителни за ВЕЦ и следва да се гледа по-стриктно и по-строго по отношение на
предложенията, които постъпват в дирекцията за изграждане на ВЕЦ.В мотивите се отчитат
и приоритетите, които са определени в Закона за водите.
Ишк. Георги Жбантов - главен експерт към отдел "Планиране и стопанисване",
представи Проект - предложение за ограничаване на водоползването с цел производство на
електроенергия в ЗБР.
Предложението е, да се наложат ограничения за издаване на разрешителни за
водоползване, с цел производство на електроенергия в Западнобеломорски районЛСакво
налага да се наложи такова ограничение?
В тази връзка ще дам кратка информация за издадените разрешителни за
водоползване с цел изграждане на ВЕЦ. До този момент на територията на ЗБР, са издадени
98 такива разрешителни. От тях 32 са изградените и действащи ВЕЦ. Постановени са 70
отказа за издаване на същите разрешителни. Цифрите сами по себе си говорят, че от една
страна интереса към получаване на разрешителни за водоползване с цел производство на
електроенергия е голям, и от друга страна до голяма степен възможностите за издаването им
са изчерпани.Целта на предложението е, да се опазят речните екосистеми.
Красимира Тагарева
Това, което ни притеснява в най-общ план е липсата на опит и липсата на
информация за въздействието върху околната среда от изграждането на ВЕЦ.
В проекта за Закона за водите се насърчава изграждането на такива ВЕЦ, но на
съществуващи водопроводи и напоителни канали и то при такива схеми, че да не се
отклонява водата от съоръженията.Тоест да се използва потенциала на водата, която иначе
служи и за други цели.В новия Закон за водите се предвижда използването на тези
съоръжения с цел производство на електроенергия, да бъде дадено на регистрационен
режим.
Някакви становища и мнения по предложения проект за решение.
По проект- предложението по т.4 се направиха следните предложения, за корекции:
I. Ефталиан Николов - по отношение на ограниченията по река Благоевградска
Бистрица, предлагам, участъка върху който да се наложат ограничения, с цел издаване на

разрешителни за ВЕЦ, да»бъде от устието до границите на НП "Рила". Същото се налага,
поради използването на водите на р.Бл.Бистрица за напояване.
П. Димитър Янев Тимов - в проекта за решение, в списъка на реките, върху които
да бъдат наложени ограничения, да бъде включена и Скакавишкия водопад, в района на
Земенския пролом.
III. Камелия Вълкова - при предложения с висока обществена и икономическа
значимост и обоснованост, същите да се предложат за разглеждане на Басейновия съвет, за
да се вземат конкретни решения.
Така направените предложения за корекции по т.4 от дневния ред се подложиха на
гласуване:
Предложение I - да бъдат наложени ограничения, за издаване на разрешителни, с цел
производство на електроенергия в участъка на р. Бл.Бистрица от устието до границите на НП
«Рила» - не се прие / 1 глас ЗА, 9 гласа ПРОТИВ/.
Предложение II - в списъка на реките, върху които да бъдат наложени ограничения, да бъде
включена Скакавишкия водопад , в района на Земенския пролом — се прие / 7 гласа ЗА, З
гласа ПРОТИВ/.
Предложение III - при предложения с висока обществена и икономическа значимост и
обоснованост, същите да се предложат за разглеждане на Басейновия съвет, за да се вземат
конкретни решения - не се прие / 2 гласа ЗА, 8 гласа ПРОТИВ/
След гласуване на горепосочените корекции, проекта-предложение по т.4 от дневния
ред, Басейновия съвет
РЕШИ:
Да се наложи ограничение за издаване на разрешителни за водоползване, с цел
производство на електроенергия до изготвяне и влизане в сила на ПУРБ през 2009 г., за
следните реки в Западнобеломорски район:
1. Река Доспат от извора до язовир Доспат.
Поречие Места
2. Река Сатовчанска Бистрица — участъка от устието до моста на с. Боголин.
3. Река Канина - участъка от с. Огняново до водовземните съоръжения на
деривация "Вищерица - Канина".
4. Река Туфча — участъка от водсхващането за питейни нужди на гр. Гоце
Делчев до границата на НП "Пирин".
5. Река Исток - участъка от устието включително до гр. Разлог.
6. Река Белишка — участъка от устието до кота 1000
7. Река Бяла и Черна Места - от точката на вливането им до кота 1000.
Поречие Струма
8. Река Пиринска Бистрица - участъка от устието до долен изравнител на
ВЕЦ "Спанчево".
9. Река Лебница - участъка от устието до кота 150.
10. Река Влахинска - от устието до границата на НП "Пирин".
11. Река Ощавска - от устието до границата на НП "Пирин".
12. Стара река - от устието до изворите.
13. Река Благоевградска Бистрица — участъка от устието на р. Славова до
границата на НП «Рила».
14. Река Рилска — участъка от устието до границата на ПП "Рилски манастир".
15. Река Елешница (област Кюстендил) - участъка от устието до изворите.
16. Скакавишки водопад в района на Земенския пролом.
Предложените ограничения да не се прилагат за вече открити процедури за
издаване на разрешителни за водоползване с цел производство на електроенергия по
реда на Закона за водите.

Решението по т. 4 се прие с мнозинство от 6 гласа ЗА . З гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ и 1 глас ПРОТИВ.
По т.5 от дневния ред ;
Разглеждане на проект за санитарно-охранителни зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване "Извора" - гр. Разлог,
Красимира Тагарева изложи основните проблеми, касаещи СОЗ " Извора " .
Проектът е внесен за разглеждане от БС, съгласно чл.5 от Устройствения правилник
за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите
съвети.Същият се разглежда поради:
- получен отказ за съгласуване на проекта за СОЗ "Извора" /изготвен от "ВиК"
Благоевград/ от РИОКОЗ - Благоевград;същите не са изложили мотиви за постановяване
му;
- становище на кмета на община Разлог, да бъдат преразгледани границите на
СОЗ,първи математически пояс.Той обхваща голяма част от територията на голф
игрището в развлекателен център "Пирин Голф Холидейс Клуб".Не е отчетено
обстоятелството, че съгласно параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на
Наредба № 3/16.10.2000 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, когато СОЗ първи
пояс е съществуваща, тогава границите му не се променят;
- становище на Областната дирекция " Земеделие и гори"-Благоевград, което е, че в
границите на СОЗ първи пояс, по математическия модел, има възстановена собственост;
Инж. Аврам Тодоров - н-к отдел "Воден и водностопански кадастър ", даде
допълнителна информация по отношение представения проект за СОЗ
около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване "Извора" - гр.
Разлог.
Красимира Тагарева
Да се гласува СОЗ Първи пояс, така както е по проекта, представен от "ВиК" ЕООД Благоевград, като същия бъде учреден по съществуващия вече такъв. Решението беше
подложено на гласуване и се прие с мнозинство.
След направени разисквания Басейновия съвет
РЕТПИ:
Първи пояс от СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване "Извора" - гр. Разлог, да бъде учреден по съществуващия такъв.
Решението по т.5 се прие ЕДИНОДУШНО.
По т.6 от дневния ред предложения нямаше.
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 с решения от заседанието бяха изпратени на всички членове на
Басейновия ръвет.^„
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