
 

        Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
        М и н и с т е р с т в о  н а  о к о лн а т а  с р е д а  и  в о д и т е  

         Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 29/22.11.2018г. 
 
 

Днес, 22.11.2018г., съгласно Заповед № РД–05-173/06.11.2018г. на Директора на Басейнова 
Дирекция „Западнобеломорски район”, в Заседателната зала № 2 в сградата на БД ЗБР – се 
проведе второ редовно заседание за 2018г. на Басейновия съвет към Басейнова Дирекция 
„Западнобеломорски район”, при следния дневен ред: 

1. Откриване на заседанието и приветствие от Директора на БД ЗБР.  
2. Представяне на изпълнени мерки от План за управление на речните басейни (2016-2021г.) 

и Плана за управление на риска от наводнения (2016-2021г.) на ЗБР с осигурено финансиране от 
ПУДООС. 

3. Минерални води – Контрол и стопанисване.  
4. Други. 

Присъстващи от титулярния състав: 
1. Цонка Марина - гл. специалист в Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград; 
2. инж. Людмила Димитрова – гл. експерт „ВиК” при ДСИЕ, община Перник. 
3. Димитър Палков –представител на Община Гоце Делчев, специалист „Екология”, 

община Гоце Делчев; 
4. Д-р Калоян Калоянов – директор на РЗИ – Благоевград; 
5. Антоанета Ангелова – началник-отдел „Екология“, община Петрич. 

Присъстващи от резервния състав: 
         1. Ивайло Чалъков – гл. експрт „ОМП“ в Община Кюстендил; 
 2. инж. Борянка Бояджиева – инж. „Производствено планиране, прогнозиране и развитие  и 
развитие във „ВиК“ ЕООД гр. Дупница; 
 3. инж. Мая Спасова – гл. експерт „ВиК“ в община Благоевград; 
 4. Мария Николова – началник цех „Горещо поцинковане“ в „Галко“ ООД; 
 5. Петър Самарджиев – РД ПБЗН – гр. Благоевград; 
 6. Силвана Мавревска - РД ПБЗН – гр. Благоевград; 
 7. Величка Неделчева – „Напоителни системи“ ЕАД, кл. Струма Места. 
  
От титулярния състав на Басейновия съвет отсъстваха: 

1. Венета Доганова – Служител в отдел „Водностопански“, НЕК-ЕАД „Язовири и каскади“ 
– Благоевград; 

2. инж. Калин Анастасов – Председател на РД “Екоюгозапад”, гр.Благоевград; 
3. Валери Димитров – н-к цех “Водоснабдяване” в “Стомана Индъстри” АД град Перник; 
4. Ирина Велкова – гл. експерт „Екология“ в община Кюстендил; 
5. Доц.д-р Пламен Нинов – директор на департамент “Хидрология”, НИМХ-БАН. 
6. инж. Димитър Димитров  - ”Галко” ООД, гр.Радомир. 
7. Иван Варналиев – началник-сектор към  „ГДПБЗН”, МВР, гр.София. 
8. Мартин Терзийски – гл. експерт в Дирекция АКРРДС в областна администрация 

Благоврад; 
9. Инж. Виктор Матарков – гл. инж. на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Дупница; 
10.  доц. Д-р Лидия Секелариева – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.Благоевград. 
11. инж. Камелия Вълкова – нач. отдел „Инвестиционна дейност“, община Благоевград. 
12. инж. Антоанета Ангелова – главен експерт «Екология и озеленяване», Община Петрич. 
13. Инж. Росица Димитрова – Управител на «ВиК» ЕООД – Благоевград. 
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14. Ефтим Чолаков – зам. Кмет на Община Доспат; 
15. н.с. Ирена Илчева – н.с. I – ва степен – НИМХ - БАН 

 
Поради липса на кворум (2/3 от всички членове на басейновия съвет) съгласно чл.14, ал.2  

от Устройствения правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения 
състав на басейновите съвети, заседанието беше отложено  с един час.  

Кратко приветствие към членовете на Басейновия съвет и гостите направи инж. Радослав 
Георгиев – Директор на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район”, като запозна 
участниците в заседанието с постигнатите резултати на БДЗБР, в следствие на извършваните 
дейности от служителите в различните звена на дирекцията. Дневния ред беше подложен на 
обсъждане и предложения за допълване. Такива нямаше. 
 
По точка 2 от дневния ред: 

Презентация на тема „Изпълнение на мерки от Плана за управление на речните басейни и 
Плана за управление на риска от наводнениия на Западнобеломорски район (2016-2021 г. с 
осигурено финансиране от ПУДООС“ представи – г-жа Стоянка Мнолева – Директор на 
Дирекция „Планове и разрешителни“. Основен акцент беше изпълнението на програмите от 
мерки,  финансирани от ПУДООС, с отговорен орган БДЗБР. Бяха представени целите и 
резултатите от изпълнението на следните мерки от ПУРБна ЗБР (2016-2021):  

1. Определяне на зони за възпроизводство на рибната фауна; 
2. Подобряване на оценката на хидроморфологичните елементи за качество и 

хидроморфологичното състояние чрез действие Провеждане на проучвателен мониторинг във 
връзка с оценката на екологичния потенциал и дефиниране на ДЕП за СМВТ и ИВТ на 
територията на РБУ;  

3. Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната дейност върху 
повърхностни и подземни води чрез дейност „Събиране и картиране на информация за 
изтичане на руднични води на територията на Западнобеломорски район”. 

Представени бяха и мерките за прилагане на ПУРН (2016-2021) от компетентност на 
БДЗБР, финансирани със средства от ПУДООС през 2018г. Тук отново бяха акцентирани 
основни цели и резултати от изпълнението на следните мерки:  

1. Укрепване на административния капацитет, чрез придобиване на нови знания и 
повишаване на квалификацията  в резултат от участието на експерти на БДЗБР в допълнителни 
обучения, семинари и работни срещи; 

2. осигуряване на адекватна реакция на публичните институции в териториалния обхват на 
ЗБР, работещи по превенцията, защитата и реакцията  при наводненията  

3. Подобряване координацията и сътрудничеството между компетентните органи, 
ангажирани с управлението на риска от наводнения в териториалния обхват на ЗБР; 

4. Създаване на достоверна база данни  за случили се наводнения и оценка на щетите; 
5. Осигуряване сътрудничество  с компетентните органи за управление на риска от 

наводнения на други държави. 
Г-жа Стоянка Манолева благодари за вниманието и даде думата на присъстващите за 

въпроси.  
Г-жа Людмила Димитрова – Еколог на Община Перник поиска по-подробна  информация 

за доклада за минните разработки, предвид съществуващия  на територията на община Перник 
проблем със замърсяването на повърхностни и подземни води от минна дейност и  включени ли 
са те в разработката за рудничните води.    

Г-жа Манолева обясни, че срокът за финализиране на  дейността по обществената поръчка  
е до края на месец ноември, след което докладите и  резултатите от нея  ще бъдат публикувани 
на интернет страницата на БД ЗБР. 

Г-жа Мицева добави, че минните дейности са специфичен натиск, характерен за 
Западнобеломорски и Източнобеломорски район на БУ. В нашия район на басейново 
управление са много локализациите на минни дейности като добив на въглища, уранодобив и 
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други ценни метали. Тъй като съществува финансово ограничение, през 2018г. са включени 
само 12 водни тела,  в които се е  извършило наблюдение в рамките на тази поръчка. Имаме 
данни и от национални доклади от различни министерства. Тези тела са избрани на база 
регистър на издадените концесии от Министерство на икономиката и енергетиката, както и от 
данни от издадени от БДЗБР  разрешителни и издадени комплексни разрешителни. Включеният 
район за наблюдение на територията на Община Перник е обект „Мини открит въгледобив“, 
който обхваща повърхностно водно тяло от р. Струма до яз. Студена до вливане в р. Конска. 
Същият е включен във финалния доклад на Външния изпълнител. Прзе 2019г.  година предстои 
да се аргументираме пред ПУДООС, където БДЗБР кандидатства като отговорен орган за 
изпълнение на мерки, заложени в ПУРБ и ПУРН. Тъй като БДЗБР не може да  осигури средства 
и ресурс за едновременното изпълнение на всички мерки,  кандидатстваме ежегодно, 
получаваме финансиране, което насочваме към конкретни обекти. По подобен начин се 
изпълнява и една от мерките за СМВТ. За цялата ни територия това са 29 тела. През 2017 г. сме 
проследили и проучили 6 от тях, тази година още 6 тела. За дейностите, по които БДЗБР е 
отговорна институция, се  търси финансиране чрез  ПУДООС или чрез  други фондове и 
програми.. 

Директорът инж. Радослав Георгиев добави, че избраните обекти в тазгодишното 
обследване са на база резултати от  проведен собствен мониторинг и данни от комплексни 
разрешителни.  Обследването на райони не приключва до тук и през следващата година ще се 
проучат други  6 тела. Инж. Радослав Георгиев обясни, че членовете на Басейновия съвет могат 
да поставят конкретни въпроси, на които ще бъде отговорено на база наличната информация в 
БД ЗБР. 

Инж. Радослав Георгиев поясни, че забраната за изграждане на кладенци за собствени 
нужди, няма връзка с приоритетните вещества, които се генерират от мините. Ще се обяви 
гратисен период за нерегистрираните кладенци, като в този период ще се даде възможност да се 
регистрират. След изтичане на срока,  същите ще се считат за незаконни. Тази мярка  се налага, 
поради обстоятелството, че разпоредбите от ЗВ и Наредба №1 по отношение на незаконно 
изградените кладенци  не работят ефективно. При установяване на нерегистрирано водовземно 
съоръжение, задължително се предписва ликвидация. В същото време обектът се нуждае от 
вода. Следва собственикът на съоръжението да представи проект за ликвидация. След това 
прави документация за неговото изграждане и отново сондира на същото място.  

  
По т.3 от дневния ред, г-жа Ралица Кукова – Директор на Дирекция „Контрол“ към БД 

ЗБР представи презентация на тема: Контрол и стопанисване на находищата на минералните 
води- ИДС и ПДС, в териториалния обхват на БДЗБР.  

Предоставени бяха резулатати от  осъществената контролна дейност на обектите с 
издадени разрешителни за водовземане от минерални води,  предприетите последващи 
действия за съставяне на АУАН, издаване на АУПДВ и НП, дадени предписания. Подчерта бе 
необходимостта от изпълнение на задълженията на Общините, на които са предоставени НМВ 
с Решения за стопанисване от МОСВ и до БДЗБР. По отношение на стопанисването бе 
предоставена информация за предприетите действия от БДЗБР след утвърждаване на 
Програмата за 2018 г. от МОСВ.  

След представяне на презентацията г-жа Кукова напомни, че общините имат задължения 
да изпратят до 31.01.2019 г. информация за кладенците за лични нужди. БД ще изпрати писма 
за предоставяне на информация за осъществения контрол на минералните води. Тъй като за 
задължението за предоставяне на информация за кладенците БД е уведомила след изменението 
на Наредбата, би било удачно своевременно да се предостави и тази информация. 

Г-жа Антоанета Ангелова – началник-отдел „Екология“, Община Петрич, зададе въпрос 
относно възможността за финансиране на общините за поддържане на кладенците. 

Г-жа Ралица Кукова обясни, че изготвената програма от БД ЗБР е по отношение на 
находищата, които стопанисва. 
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Инж. Радослав Георгиев поясни, че стопанисването на НМВ от общините е по искане на 
самите тях и те могат да кандидатстват за финансиране в ПУДООС. Ако стопанисването на 
НМВ е в тежест на общината и тя се откаже от неговото стопанисванр, то се връща в БД. 

Д-р Калоян Калоянов зададе въпрос относно възможността за отопление с минерална вода 
на специализираните болници в с. Марикостиново. 

Инж. Радослав Георгиев обясни, че за да се възползват от такава възможност е 
необходимо да бъде издадено разрешително. 

Г-жа Ралица Кукова добави, че подобен казус съществува с издадено разрешително от 
МОСВ на СБР за „лечебни цели и геотермална енергия“. След направено изменение на 
разрешителното, същото остава само за лечебни цели. Липсата само на думата „геотемална 
енергия“ е наложило санкционирането на Общината за начина на стопанисване на минералната 
вода.  

Г-жа Ралица Кукова добави, че същият проблем съществува с проводимостта, за която 
отговорни са областните администрации и липсата на пари не освобождава никой от 
отговорност, тъй като при случило се наводнение никой не се интересува от факта разполага ли 
съответната община с финансови средства. След това отговорност се търси от Басейнова 
дирекция. Поради тази причина е необходимо всеки орган да изпълнява задълженията си. 

Г-жа Марина постави на обсъждане въпрос относно запитване на „Напоителни системи“ 
за отклоняване на водното течение с цел да се предотврати разрушаването на мост. 

Г-жа Ралица Кукова отговори, че има постъпило запитване за възможността за 
пренасочване на водното течение. В този случай е необходимо издаване на разрешително, а при 
неотложни аварийни дейности се процедира по съвсем разлечен ред. 

След изчерпване на дневния ред заседанието на Басейновия съвет беше закрито от инж. 
Радослав Георгиев – директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. 

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр, който се подвърза в протоколната 
книга на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район”. 

Председател на басейновия съвет: 

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ 
Директор на Басейнова дирекция 
„Западнобеломорски район” 

Изготвил: 
Симона Караджова, младши експерт в отдел „Планове“ 
Заместник - секретар на БС към БД ЗБР 
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