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П Р О Т О К О Л
№1 от 24.11.2003 г.

Днес, 24.11.2003 г. в Заседателната зала на Регионално управление на горите - гр.
Благоевград, се състоя първото заседание на Басейновния съвет Западнобеломорски район -
гр. Благоевград.

Присъстваха 17 представители на титулярния и резервен състав на Басейновия съвет.

ПРИСЪСТВАХА:

1. Росица Владимирова Николова - член на Регионално движение «Екоюгозапад»
Благоевград.
2. Андрей Ковачев - Сдружение «Тетида».
3. инж. Харизан Тамахкяров - директор на Регионална инспекция по хидромелиорации

- гр. Благоевград.
4. инж. Цоне Григоров - директор на "Гражданска защита" област Кюстендил.
5. инж. Камелия Вълкова-Попова — гл. инженер в община Благоевград.
6. Живка Николова — гл. еколог на община Гоце Делчев.
7. инж. Антоанета Ангелова - гл. инспектор «Екология и озеленяване» в община

Петрич.
8. Димитър Тимов - ст. специалист в отдел "Строителство" в община Кюстендил.
9. инж. Людмила Димитрова - експерт в отдела на главния инженер в община Перник.
10. инж. Христо Дюлгеров- управител на "ВиК"ЕООД Благоевград.
11. инж. Евгения Динева - н-к отдел към "ВиК" ЕООД гр. Дупница.
12. инж. Иванка Веселинова - «Язовири и каскади» управление, специалист ХТС.
13. доц. д-р Пламен Нинов - Национален институт по метеорология и хидрология-София.
14. проф. д.н. инж. Христо Христов - преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр.

Благоевград.
15. инж. Димитър Димитров - управител на «Берг Галко»ООД - гр.Радомир.
16. инж. Александър Янев - гл. експерт в Областна администрация Благоевград.
17. инж. Валери Димитров - н-к цех «Водоснабдяване» при «Стомана индъстри»АД - гр.

Перник.



ОТСЪСТВАХА:

1. Д-р Лена Павлова - директор на ХЕИ - гр. Благоевград.
2. Пламен Айвазов - н-к отдел "Общинска собственост" община Доспат.

Заседанието се председателствуваше от КРАСИМИРА ТАГАРЕВА- директор на
Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район - гр. Благоевград, която приветства
присъстващите членове на Басейновия съвет и направи кратко въведение за ролята на
басейновите съвети като държавно-обществени консултативни комисии и тяхната значимост
за приемането на екологични критерии и стандарти на живота.

Басейновият съвет е структуриран така, че да представлява различни интереси,
(включващ представители на държавната, териториалната администрация, водоползвателите,
ползвателите и, собствениците на водностопански системи и съоръжения, нестопански
организации и научни институти), и чиято основна цел е постигане на максимална хармония,
произтичаща от изискването за подобряване и съхранение на водните екосистеми и
ефективното използване на водните ресурси.

Госпожа Тагарев% представи и експертите от Басейнова Дирекция
Западнобеломорски Район, които ще работят заедно с членовете на басейновия съвет.

Г-жа Тагарева напомни, че според Устройствения правилник за дейността,
структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети, в случай на
отсъствие на член от титулярния състав, той се представлява от определения представител в
резервния състав.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Състояние на водите и информация за функциите и задачите на Басейнова
Дирекция Западнобеломорски Район (БДЗБР) - Благоевград.
2.Разглеждане и приемане на работен вариант на Задание за изработване на План за
управление на Западнобеломорски район - Благоевград.
3.Разглеждане на проект за Санитарно-охранителна зона около дренаж "Деански
ливади" за водоснабдяване на кв. "Струмско" - гр. Благоевград.
4.Разни.

След като се представи обявеният 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.

По т.1 от дневния ред;

Инж. Десислава Боюклиева, началник отдел "Планиране и стопанисване" към
Дирекцията направи кратка презентация за състоянието на водите и информация за
функциите и задачите на Басейнова дирекция Западнобеломорски район.

Бяха представени допълнителни материали към дневния ред - план-график за
поетапното институционализиране и реалното изпълнение на функциите на Басейновите
дирекции, становище на проф. Христо Христов ЮЗУНеофит Рилски" гр. Благоевград, план-
график на ЕРДВ и Протокол във връзка с т.З от дневния ред - изграждане на СОЗ около
дренаж "Деански ливади" за водоснабдяване на кв. "Струмско" - гр. Благоевград.



По т.2 от дневния ред:

Госпожа Боюклиева представи Заданието на Басейнова дирекция Западнобеломорски
район за изработване на План за управление на речните басейни. Това е първото задание
разработено в съответствие с Европейската Рамкова Директива за водите и българското
законодателство по водите.

Госпожа Тагарева изказа благодарност за получените в Басейнова дирекция
предложения и становища от почти всички общини в района, за изготвяне на Плановете за
управление на речните басейни. Тъй като задачата, която стои пред всички нас е
изработването на един реален и приложим План за управление, и общините са едни от най-
заинтересованите субекти. Следва да се има предвид, че ние трябва да изработим Заданието
и съответно Плана за управление за шестте години през които той ще действа, и е
невъзможно то да припокрие всички изисквания, които поставя Европейското екологично
законодателства. Планът за управление е една компилация между това, което се изисква от
ЕРДВ 2000/60/ЕС и Закона за водите, който е приет преди Рамковата Директива, т.е.
Плановете за управление на реките по речни басейни следва да се вържат с водностопански
баланси, схеми за ефективно и рационално използване на водите, нещо което не е
задължително изискване за'ЕРДВ.

Заданието беше подложено на обсъждане.
Проф. Христо Христов изказа мнение, че Заданието за изработване на План за

управление на Западнобеломорски район е съставено добре и може да бъде прието, като
могат да се направят някои забележки с оглед усъвършенствуването му и ги е отразил в
становището си до Басейнова дирекция.

От квотата на Неправителствените организации мнение по отношение на Заданието
взеха г-жа Росица Николова - РД "Екоюгозапад" и г-н Андрей Ковачев - Сдружение
"Тетида".

Г-жа Николова поздрави Министерството на околната среда и водите и Басейнова
дирекция Западнобеломорски район, че най-после идеята за Басейновите съвети се
реализира. Тази идея ще предизвика много спорове, обществеността ще иска повече власт в
тези съвети, но тъй като водата е публична собственост, а не държавна, ние всички трябва да
имаме грижа за нея. За изготвяне на Заданието е хвърлен много труд, но то още не е в
съвършен вид. То е компилация между ЕРДВ, ЗВ и Генералните схеми. Забележките на г-жа
Николова бяха по отношение на:

1) т. 1 от заданието - Цел на плана. Тя предложи целите да бъдат само три, но да са
формулирани точно и ясно.

2) Да се преподреди структурата на заданието, разместване на отделните раздели.
3) По отношение на съдържанието, преди всичко на общата характеристика на района

на речния басейн.
4) Социално-икономическата характеристика на района - липсва селищната мрежа и

демографската характеристика и елемента на земеползване.
5) По отношение на ГИС и Програмите от мерки - липса на балансираност.

Г-жа Тагарева предложи тези предложения да се формулират, за да могат да бъдат
подложени на гласуване.

Отношение по поставеното предложение взе г-н Андрей Ковачев който каза, че това
Задание е било обсъждано от няколко Неправителствени организации и след проведените
консултации между тях, изложи техните предложения:



А. Предложение за промяна в структурата на Плана за управление:
Планът за управление да съдържа следните основни части, които освен това да отразяват и
етапите в неговото изготвяне:

1. Обща характеристика със следните точки:
1.1. Физикогеографски и природни условия.
1.2. Социално-икономически условия.
2. Водно икономически анализ.
2.1. Воден баланс
2.2. Баланс на замърсяванията
2.3. Водностопански баланси.
3. Приоретизация на водите.
4. Анализ на антропогенната преса и въздействията свързани с нея.
5. Определяне на екологични цели (обществено обсъждане).
6. Проекто-програми от мерки ( обществено обсъждане).
7. Приоретизация на мерките, остойностяване, програма за изпълнение.
Б. Предложение за включване в общата характеристика на физикогеографските

условия част биоразнообразие, която да съдържа:
1. Защитени територии и потенциални НАТУРА 2000 места.
2. Защитени от ЗБР природни местообитания и местообитания на видове имащи

връзка с водите.
3. Описание на стопанско значимите обекти за биоразнообразие.
4. Земеползване и лесистост.

Според г-н Ковачев за да има толкова забележки към заданието, единствената
причина е липсата на обществени обсъждания.

Председателят на басейновия съвет г-жа Тагарева каза, че в Закона за водите е
определена една процедура, според която след издаване на Заповедта на Министъра на
околната среда и водите за откриване на процедурата за изработване на Плановете за
управление на речните басейни, се приемат мнения, предложения и становища, въз основа на
които се изработва заданието за Плана, което се приема от басейновия съвет и се утвърждава
от Министъра на околната среда и водите. А след изработване на Плана за управление на
реките по речни басейни, същият се подлага на обществено обсъждане в продължение на
6(шест) месеца.

Проф. Христов изказа мнение, че трябва'да се прави разлика между Задание и План за
управление. Планът за управление може да подлежи на обществено обсъждане, докато
Заданието се прави от специалисти, според него това не е ОВОС, а Задание за комплексно
използване на водите. При ОВОС се дава оценка на води, въздух, растителност.и животински
свят, а биологичното разнообразие ще се развива ако му се осигури вода. Планът за
управление и ОВОС подлежат на по широко обществено обсъждане, а това е само Задание
за изработване на План за управление на речните басейни.

Проф. Христов предложи към частта от увода "Цел на плана" да съдържа: Планът за
управление на водите достъпни за ползване в Западнобеломорски район да включва
необходимата информация, за да бъде възможно най-ефективен и устойчив инструмент, за
дългосрочно управление на процеса на използването и опазването им на басейново ниво. А
основните задачи, които той трябва да решава е изложил в становището си до БДЗБР.

Г-жа Тагарева, каза че основната задача на Басейновата дирекция е да бъде полезна на
всички. Ние не бягаме от обсъждане, за нас проблема е дали това обсъждане ще стане
паралелно с изготвяне на Плана за управление или като отделен етап от Закона за водите.



Председателят на заседанието г-жа Тагарева предложи предложенията на
Неправителствените организации за промяна структурата на Заданието да се подложи на
гласуване.

Г-жа Тагарева предложи да се обсъдят и предложенията в становището на проф.
Христов, а именно : Обезпечеността на енергодобива от водни централи да бъде 85%, за да
могат да се съставят криви на обезпеченост на нарушения отток е необходимо да има и
характеристики за оттока и водопотреблението за 25 % обезпечена година.

По така поставения въпрос мнения изказаха г-н Пламен Нинов - НИМХ - гр. София,
г-н Александър Янев - представител на Областна администрация Благоевград и г-жа Иванка

Веселинова - НЕК "Язовири и каскади".
Госпожа Тагарева предложи да се гласува предложението на проф. Христов за

промяна на термина "генерална схема". Беше предложено, терминът "генерална схема" да се
замени с термина "обща схема". Останалите предложения изложени в становището на проф.
Христов до Басейнова дирекция също бяха подложени на гласуване.

i
След направените предложения и допълнения Басейновият съвет

РЕШИ:
г

1. Структурата на Заданието за изработване на План за управление на реките
по речни басейни да бъде предложената в проекта. / Решението беше прието
с Н(четиринадесет) гласа ЗА, ПРОТИВ 2(двама), ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ - 1
(един)/.

2. При възможност чисто енергийните обекти да бъдат при 85 % обезпеченост.
/Решението се взе с 17(седемнадесет) гласа ЗА/.

3. Целите на Плана за управление да бъдат преработени съгласно
предложението - терминът "генерална схема" да се замени с терминът"обща
схема". /Решението се гласува с 17(седемнадесет) гласа ЗА/.

4. Препоръките изложени в .становището на проф. Христов да се вземат
предвид при изготвяне на Заданието.
/ Решението се гласува с 15 гласа ЗА, ПРОТИВ - 2 (двама)/.

5. Предложенията на Неправителствените организации по отношение на
съдържанието на Заданието, да бъдат представени допълнително в писмен
вид, и след което да бъдат обсъдени и гласувани на следващото заседание на
Басейновия съвет. / Решението се взе с 17 (седемнадесет) гласа ЗА/.

По т.З от дневния ред :

Разглеждане на проект за Санитарно-охранителна зона около дренаж "Деански
ливади" за водоснабдяване на кв. "Струмско" - гр. Благоевград, кратко резюме по
проектната документация представи инж. Румен Петров - главен инспектор "Подземни
води" на отдел "Контрол, връзки с други институции и информиране на обществеността",
към Басейнова дирекция Западнобеломорски район.

Отношение по темата взеха инж. Христо Дюлгеров - управител на "В и К" ЕООД
Благоевград, инж. Камелия Вълкова - гл. инж. към Община Благоевград, инж. Димитър
Тимов - ст. специалист в отдел "Строителство" Община Кюстендил и г-н Александър Янев —
Областна администрация Благоевград. Изслуша се и становището на ХЕИ - гр. Благоевград
представено от д-р Ангова.



След направените разисквания Басейновият съвет

РЕШИ:

1. Басейновият съвет приема, че съществува учреден пояс "А" на СОЗ по отменените
Наредби за опазване на вододайните зони от 1951 г./ДВ. Бр.14/ и Изменението и
допълнението на същата от 1969 г. /ДВ. Бр. 96/, с размери описани в Протокол от
26.04.1972 г.
2. Същата да се заснеме и приложи към проектната документация от "ВиК" ЕООД гр.
Благоевград и да се представи в Басейнова Дирекция Западнобеломорски район.
/Решенията се гласуваха с 13 (тринадесет) гласа ЗА/.

По т. 4. 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 подвързва в протоколната
книга на Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район - гр. Благоевград.

Препис-извлечения с'решенията от заседанието бяха изпратени на всички членове на
Басейновия съвет.

ИЗГОТВИЛ:
/Таня

ДИРЕКТОР:4

/Кр


