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П Р О Т О К О Л
№ 2 от 16.09.2004 г.

Днес, 16.09.2004 г., съгласно Заповед № 154/27.08.2004г. на Директора на Басейнова
Дирекция Западнобеломорски район, в Заседателната зала на Регионално управление на
горите - гр. Благоевград, се tсъстоя първото редовно заседание за 2004 г. на Басейновния
съвет Западнобеломорски район - гр. Благоевград, при следния дневен ред:

i

1. Представяне на резултатите по отношение работата на работните групи в
БДЗБР, по основните задачи, по които трябва да се докладва до края на 2004 г.,
съгласно сроковете предвидени в Европейската Рамкова Директива по
водите/ЕРДВ/.

2. Запознаване с доклада за състоянието на повърхностните и подземни води на
територията на БДЗБР, по данни от имисионния контрол за I-во полугодие на
2004 г.

3. Разглеждане на предложения за ограничения на водоползването по р. Струма.
4. Разни.

Присъстваха 11 представители на титулярния и резервен състав на Басейновия съвет.

ПРИСЪСТВАХА:

1. инж. Харизан Тамахкяров - директор на 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. Живка Николова — гл. еколог на община Гоце Делчев.
5. инж. Елена Йовова - гл. инженер в община Петрич.
6. инж. Людмила Симеонова - експерт в отдела на главния инженер в община Перник.
7. инж. Иванка Веселинова — «Язовири и каскади» управление, специалист ХТС.
8. доц. д-р Пламен Нинов - Национален институт по метеорология и хидрология-София.
9. проф. д.н. инж. Христо Христов - преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр.

Благоевград.
10. инж. Валери Димитров - н-к цех «Водоснабдяване» при «Стомана индъстри»АД - гр.

Перник.
11. Росица Николова - член на Регионално движение «Екоюгозапад» Благоевград.



ОТСЪСТВАХА:

1. Д-р Лена Павлова — директор на ХЕИ - гр. Благоевград.
2. Пламен Айвазов - н-к отдел "Общинска собственост" община Доспат.
3. Димитър Тимов - ст. специалист в отдел "Строителство" в община Кюстендил.
4. инж. Христо Дюлгеров- управител на "ВиК"ЕООД Благоевград.
5. инж. Камен Богданов - управител на "ВиК" ЕООД гр. Дупница.
6. инж. Александър Янев - гл. експерт в Областна администрация Благоевград
7. инж. Димитър Димитров - управител на «Берг Галко»ООД - гр. Радомир.
8. Андрей Ковачев - Екологично сдружение «Тетида».

Съгласно чл. 14, ал.2 от Устройствения правилник за дейността, структурата,
организацията на работа и числения състав на басейновите съвети, поради липса на
кворум заседанието се отложи с 1(един) час, след което започна независимо от броя на
присъстващите. Съгласно чл.14, ал. 1, заседанието се счита за редовно.

Заседанието се председателствуваше от 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.

Дневния ред бе подложен на гласуване, и беше приет единодушно.

Заседанието откри г-жа Красимира Тагарева - Директор на БДЗБР - Благоевград.
Във връзка с обявените проблеми за разглеждане искам да ви уведомя, че Заданието за

управление на водите в Западнобеломорски район вече е утвърдено от Министъра на
околната среда и водите, като са нанесени и корекциите и предложенията, които бяха
направени на предишния басейнов съвет, както и на проведения през януари 2004 г. Висш
Консултативен съвет по водите. Решено е, също така самото Задание и Плановете за
управление на реките по речни басейни да се изработят съгласно изискванията определени в
ЕРДВ, и още повече, че предстои приемането на нов Закон за водите, който да бъде изцяло
синхронизиран с ЕРДВ 2000/60/ЕС/. Също така се очаква да тръгне и проекта за
трансгранично сътрудничество за управление на водите на р.Места, който да се разработва
съвместно с Р Гърция. Проекта ще бъде разрабсЗтван в 2 фази, и намеренията и очакванията
са да бъде разработен един общ план за управление на водите на р. Места.

В тази връзка и във връзка с обявения дневен ред давам думата на инж. Десислава
Боюклиева, която ще ви запознае с направеното до момента по прегледа на района за
Басейново управление съгласно изискванията на Рамковата Директива за водите.

По т.1 от дневния ред:
Инж. Десислава Боюклиева - началник отдел "Планиране и стопанисване" към БДЗБР,

представи напредъка на работните групи обособени в Басейнова Дирекция съгласно
плановете за управление и сроковете предвидени в ЕРДВ, до края на 2004 г. Работи се
съгласно Заповед № 85/28.11.2003 г., като са обособени 4 основни групи, които работят по
следните теми:

1. Преглед на физическите характеристики на повърхностните и подземни води.
Извършено е първоначално определяне на типовете повърхностни води, съответно за
категории "реки" и "езеро", които са нанесени в ГИС(Географска Информационна
Система).Определени са и силно модифицираните водни обекти от категория "езеро".
Създаден е регистър на язовирите и водоемите с основните данни от техническите
паспорти и регистър на езерата на територията на Западнобеломорски район по поречия.
Характеристиките на подземните водни тела са определени в изпълнение на задачите на
Българо-холандския проект - "Укрепване на капацитета и усилване на Националната



мониторингова система за подземни води на България по посока на прилагане на ЕРДВ
2000/60/ЕС/". Определянето на референтните условия за повърхностните водни тела са в
етап на разработка, като е възприет метода на експертна оценка. Изпълнението е
възложено на обществена поръчка от МОСВ.
2. " Преглед на антропогенно въздействие и натиск".

Все още се събира и обобщава информацията за значителните източници на
натоварване в база данни, която ще се свърже в ГИС. Получена е и голяма част от
данните за точковите източници на замърсяване от съответните РИОСВ, както и за
дифузните източници на замърсяване. Установени са и значителните водоползувания на
територията на басейново управление. В резултат на отразяването на антропогенното
въздействие и натиск ще бъдат определени отделните водни тела, които ще бъдат
класифицирани с оглед на тяхното добро екологично състояние и нанасянето им в ГИС.
3. Икономически анализ на водопотреблението:

Събрана е информация от поделенията на НСИ, както и тази от разрешителните и
извършваната контролна дейност от Басейнова дирекция Западнобеломорски район.
Получени са данни и от големите дружества водоползуватели - "ВиК" и "Напоителни
системи". Предстои нейното обобщаване и анализ. В момента се извършва анализ на
възвращаемостта на разходите.
4. Регистър на защитените територии:

Новоучредените санитарно-охранителни зони са нанесени в ГИС. Възложена е
обществена поръчка за заснемане на координатите на съществуващите СОЗ. Съставен е и
предварителен регистър на водохващанията и СОЗ от повърхностни и подземни води.
Събрана е информация от общините относно учредените зони за къпане. Изготвени са и
становища по реда на Наредба 11/25.02.2004г. за качеството на водите за къпане на
Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите. На територията
на ЗБР няма учредени зони за къпане. Събрана е и информация по Закона за
биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда. Местата, обявени за
защитени по Натура 2000, ще ни бъдат предоставени до м.септември 2004г. За
териториите, определени с цел опазване на икономически значими водни видове, все още
се очаква да бъдат определени критериите за "стопански значим вид" и респективно за
територия, определена за опазването на такъв вид.

В резултат на дейността на тези групи, ще бъде изготвен доклад и предоставен в
МОСВ, представляващ първоначален преглед на състоянието на водите в района за
басейново управление.

Кр. Тагарева: Това е в общи линии ситуацията по Плановете за управление, след
като приключи този първи етап до края на 2004 г., в зависимост от това как ще успеем да
подготвим доклада за управление на района, или на следващото заседание на басейновия
съвет или на първото за 2005 г. ще бъде предоставен нашия доклад на БС , като се
обсъдят начините и средствата за организиране на общественото обсъждане по
отношение състоянието на водите в района.

Имате ли някакви въпроси, мнения по представения доклад? Тук присъстват и
ръководителите на работните групите, така че ако имате някакви конкретни въпроси,
може да се обръщате и към тях.
доц. д-р Пламен Нинов - Национален институт по метеорология и хидрология-София.
Представения доклад е много добре разработен и тъй като имам познания по темата,
работя с ГИС и имам няколко вапроса. Представените карти - сканирани ли са или са
изработени от БДЗБР? Каква точно информация ще бъде въведена в атрибутните таблици
към съответните слоеве, и дали тя е уеднаквена за цялата страна? По какъв начин ще
бъде разрешен достъпа до тази информация?

Инж. Боюклиева - Слоевете на ГИС са раработени от БДЗБР, а съдържанието на
атрибутните таблици към слоевете, ще бъдат съобразени с изискванията на ЕРДВ, и
информацията в тях е унифицирана за четирите басейнови дирекции.



Л. Марковски - гл. експерт в отдел «Мониторинг, прогнози и информационно
осигуряване» към БДЗБР. - Въпроса с достъпа до информацията до ГИС, все още не е
решен, тъй като цялата информация се обобщава от МОСВ и четирите БД. Слоевете с
информация са непълни, защото липсват координати за повечето обекти.

Проф. Хр. Христов - Поздравявам Ви за това което сте свършили. Аз нямам вапроси,
смятам че сте се справили много добре и имам едно предложение. Вие сте направили
икономическа оценка на туристическите обекти, аз предлагам да направите и оценка на
туристическата стойност на обектите, защото тя е свързана с икономическата оценка -
колкото по-голяма е туристическата стойност, толкова повече туристи ще дойдат и ще има
по-голяма икономическа стойност на тези обекти.

Кр. Тагарева - По отношение на направеното предложение, аз се надявам, че колегата
Георгиев ще се поинтересува и ще направим каквото е необходимо за оценката на
туристическата стойност на обектите. За нас във връзка с работата по Плановете за
управление в момента все още стои въпроса, до каква дълбочина можем да си позволим да
се простираме, тъй като, колкото по дълбоко навлизаме в проблемите, толкова повече сили
и средства са ни неЬбходими, времето ни е ограничено и каквото е в състояние да направим,
ние ще се постараем да го постигнем.

Росица Николова - Регионално Движение «Екоюгозапад»:
Първо искам да изкажа моите поздравления за това, колко огромна и качествена

работа сте свършили. Подкрепям и предложението на проф. Христов, но аз мисля, че трябва
да се направи оценка на рекреационния потенциал на водите въобще, не конкретно към
туристическите обекти, а към водите. Въпросът ми е на какъв мащаб на картите се спряхте?

Кр. Тагарева - Решено е за всички Дирекции, да се работи с карти в мащаб 1: 100 000, а
докладването ще се прави съобразно изискванията на Европейската комисия - с карти в
мащаб 1: 500 000, няма нужда да се разпростираме в по- голям мащаб, защото това е нужно
за Плановете за управление на реките.

Р. Николова - Имате един специфичен проблем характерен за Западнобеломорски район
- съществуват около 10 бр. езера, превърнати в язовири. По - какъв начин те се вместват в
типологията? Какви параметри използвате само площ и местоположение ли?

Инж. Боюклиева - Пояснявам, че по отношение на типологията представените язовири
се класифицират, като «силно модифицирани водни обекти», категория «езеро».
Типологията се извършва по система «А», съгласно ЕРДВ, по следните показатели:
-екорегион; площ на водното огледало; дълбочина; надморска височина.

Западнобеломорски район попада в екорегион - Източни Балкани.
Кр. Тагарева - При определяне на характеристиките на водните тела, използваме

система «А», която е задължителна, и за сега считаме, че не можем да си позволим да
включим и езерата с площ по-малка от 0,5 кв. км, поради кратките срокове. От друга страна,
по този въпрос работят и националните парковете. Нашата основна цел> е да спазим
сроковете и това което е задължително, съгласно Рамковата Директива за водите.

Р. Николова - Друг специфичен проблем на района е нарушението на речния режим. Не
е ясно кой какви бентове ще строи в реката? Това взето ли е впредвид в частта
«Антропогенно въздействие и натиск». Отразени ли са морфологичните изменения?

Кр. Тагарева - Считаме, че за нас са по-важни големите корекции, отколкото бентовете.
Няма да скрия, че имаме проблеми относно необходимостта от методики и допълнителни
уточнения, тъй като района е специфичен и в този смисъл можем да използваме по-малко
опита, който предлага Датския проект или други възможности. Това го няма като
проблематика в другите райони. За нас е важно да отчитаме екологичното състояние на
водите, а след това и на програмите от мерки, цели и проблеми.

Р. Николова - Още веднъж ви поздравявам.



По т. 2 от дневния ред:

Кр. Тагарева - Искам да предложа на вашето внимание - "Доклада за
имисионното състояние на повърхностните и подземни води за първото полугодие на
2004 г. в обхвата на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - Благоевград", и да
поясня, че това е само едно начало. Считаме, че е наше задължение, а и смисъла на
съществуването на Дирекцията е да информираме обществеността за състоянието на
водите. Не можем да кажем, че сме направили това което е най-добро, имаме и сериозни
забележки по отношение на съществуващата система за мониторинг, пунктовете и
показателите, които се наблюдават по тази система. Но в предвид на това, че 2005-2006 г.
по Плановете за управление на реките и Рамковата директива са определени на
Програмите за мониторинг. Сега се работи по информацията, която имаме в момента и се
надяваме, че през тези две години, мониторинга за водите ще се приведе в съответствие с
изискванията и ще бъдат направени всички необходими изследвания, измервания и
анализи за да се въведе една мониторингова система, която да бъде синхронизирана с
европейските изисквания.

Давам думата на инж. Ванина Михалчева - началник отдел "Мониторинг,прогнози и
информационно обслужване", която ще представи доклада.

Инж. В. Михалчева - представи накратко доклада за имисионното състояние на
повърхностните и подземни води за първото полугодие на 2004 г. на територията на ЗБР.
Въз основа на окончателните и валидирани резултати от проведените физикохимични
анализи за всички пунктове на НАСЕМ, експертите и специалистите в БДЗБР изготвят
тези доклади.
В заключение за качеството на повърхностните и подземни води през 2004 година на

територията на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - Благоевград могат да се
направят следните изводи :

1. Основните, показатели, по които има превишения на нормите за различните
категории при повърхностните води са нитрати, нитрити, амониев азот,
фосфати/биогенните елементи/ и неразтворени вещества. Натоварването на реките с тези
вещества става в резултат на действието на точкови замърсители - заустването на
непречистени отпадъчни води от населените места, както и от интензивни
селскостопански дейности по поречията- дифузни замърсители. Освен това някои от
превишенията на нормите се дължат на особеностите на сезоните през I-во полугодие -
пролетното снеготопене и интензивните валежи, които допълнително водят до промяна в
качеството на повърхностните води. От друга страна по много от показателите в много
пунктове се наблюдават по-ниски стойности, съответстващи на по-добро качество и за
по-горна категория.
Като цяло за първото полугодие на 2004 година може да се каже, че и трите главни реки

в Западнобеломорски район - р. Струма, р. Места и р. Доспатска напускат границите на Р
България в нормите за съответните категории повърхностни води.

2. При подземните води също най-честите превишения на екологичните прагове са за
показателите нитрати, нитрити, амониев азот, фосфати, хлориди и сулфати. Причините за
тези замърсявания са както и при повърхностните води - интензивни земеделски дейности и
третиране на обработваемите площи.
Като цяло тези превишения варират близо до граничните стойности на екологичните

прагове ЕП и са доста под праговете на замърсяване ПЗ на съответните показатели.
Инж. Михалчева посочи, че имаме и конкретни предложения към НАСЕМ, за промени
отнасящи се до броя и вида на пунктовете в ЗБР, същите да бъдат включени в изграждането
на новата система за мониторинг.



Кр. Тагарева — Само едно допълнение — през м. август със Заповед на Министъра на
околната среда и водите са определени водите в подземните водните обекти и в части от тях,
които са замърсени с нитрати. В ЗБР такива водни обекти няма.

Освен това, предстои изготвянето на първите програми от мерки, намаляващи
замърсяванията във водите. Данните, които се събират и обобщават по този начин се
използват и при издаване на разрешителните за заустване.

Във връзка с този доклад са постъпили бележки от проф. Христов и ще помоля той да
представи съображенията си. Считам, че забележките и предложенията са коректни и могат
да бъдат взети в предвид в бъдещата ни работа.Давам думата на проф.Христов.

Проф. Христов - Ще дам само няколко пояснения. От данните предоставени от вас
личи, че има някакво замърсяване.Това обаче трябва да се разбира по следния начин - ако
замърсяването е при високи води, това е неизбежно. Искам да допълня , това което го няма в
бележките - че когато се прави пробонабиране на фоново ниво - да се прави 2 пъти - едната
проба да е при високи води, а другата при ниски води. Ако има превишение на
замърсяването, този пункт не може да бъде фонов. Фоновата проба се прави при ниски води,
а тази при високите води, да бъде само за информация. Понякога има фонови пунктове, при
които пробата при високи води е чиста. Ако пробовземането се извършва 4 пъти, два от тях
би трябвало да са при високи води, „(едните високи води да бъдат при топенето на снеговете,
а другите високи води да бйдат при дефицит на валежите), за да може да се контролира
замърсяването при високите води.

Второто нещо, което искам да отбележа е, че много пъти само с една информация за
замърсяването, по сегашната методика— пункта отива към замърсените, което е абсолютно
неправилно, тъй като има две причини - първата е, че при високи води това е неизбежно и
втората е, когато имаме аварийна ситуация, така че трябва да се търси 90% обезпеченост на
незамърсените или замърсени води при аварийни ситуации. Другият проблем е ,че понякога
имаме по-малко от 20 % превишение от нормите, но тогава неможем да кажем, че пункта е
замърсен.

Необходимо е да се установи общия и експлоатационен баланс за подземни води.
Картата за подземни води е много хубава. Трябва да се промени методиката за обработка,
защото тя не взима предвид високите и ниски води.

Това са нещата, които не могат да се оправят в този доклад, но в следващия могат да
се отразят и да се направи 90% обезпеченост и да се намери подходяща методика.Още
веднъж казвам, че наистина се радвам, че се правят такива изследвания, измервания, данните
се обобщават и след това се прави анализ и това ги прави полезни и използвани за бъдещата
работа.

Кр. Тагарева — Други мнения.
доц. д-р Пл. Нинов - Съгласен съм с представения доклад имам само няколко

забележки.
Мониторинговата система е добра, получените резултати са показателни. Първо

съгласно Наредба № 7, не се говори за обезпеченост 90%, а за 95 %, и се говори за много
ниски води, които не могат да бъдат достигнати. В този смисъл трудно се борави с
определянето на ПДК.

За биогенните елементи резултата е абсолютно верен - за нитрати, нитрити, амониеви
йони. Те ще си останат основен проблем. Наредба № 7 е много строга по отношение на тях.

Само с едно или две измервания съответното водно тяло е трудно да се прехвърли от
една категория в друга, и една оценка или един анализ не са достатъчни.

Кр. Тагарева - Ние също се надяваме, че ще има и нормативна промяна и нови
методики, още повече, че принципа на организиране на мониторинга е различен и за
разработката на тези неща ще разчитаме през 2005 - 2006 г. Не смятаме, че така
организираната система за мониторинг ни дава цялостна представа за екологичното



състояние на водните обекти, но преди да тръгнем да работим по тези проблеми, първо
трябва да бъдат определени водните тела и тяхното състояние.

Сега да преминем към следващата точка, която е много важна за нас и е свързана с
нашата дейност по контрол и разрешителен режим.

По т.З от дневния ред:

Инж. В. Динов - началник сектор в отдел "Контрол, връзки с други институции и
информиране на обществеността" към БДЗБР представи предложенията на Басейнова
дирекция, относно регламентирането на дейностите по изземване на баластра от руслата на
реките Струма, Места и притоците им.

За 1,5 г. в която работим в отдела имаме много конфликтни точки, относно
изземването на баластра в коригираните и некоригирани водни участъци на р. Струма, р.
Места и притоците им.

Въпросът с изземването на баластра е много сложен, много труден и спорен и се стига
до крайно безхаберйе.

Написали сме това становище, като изхождаме от две причини. Първо обществената
необходимост още не позволява да се спре изземването на баластра от реките. Второ, че този
начин по който Закона допуска ва изземването на твърдия отток от коригираните и
некоригираните речни участъци, допускаме грешки, с които грешки не помагаме на реките.
Една от целите на това управление е реките да останат живи, а така и ние.

Показвам Ви снимки, заснети на добив на инертни материали от реките и добив на
разсипно злато, което се добива при Кюстендил, в корекцията на р. Струма при р.
Ръждавица. Представяйки тези съображения - искаме или не искаме твърдия отток на реката
идва и се отлага при добре или недобре коригирани участъци. Реките са по ниски от
проектната кота, направена от преди 20 - 30 години. Но този твърд отток отлагайки се
образува острови, полуострови, които силно пречат на проводимостта на речното русло. За
наше добро или недобро положение в БДЗБР, коригирането за р.Струма и р. Места е почти
завършено с изключение на много малки участъци - тесни клисури.

Искам да ви покажа как се добивано разсипно злато и защо предлагаме това да се
забрани.По принцип разсипното злато се добива по ръчен способ. Вижда се, че корекцията е
напълно разрушена в един голям участък. В момента аз говоря само за регламентираните
цели — за изземването на инертни материали и добив на баластра, както е написано в Закона.
Има огромно количество нерегламентирана дейност, т. е. нещата не са добре от гледна точка
на опазване на реките.Организациите, на които е възложено това нещо, са не само БДЗБР а и
Напоителни системи, те също трябва да наблюдават добива на разсипно злато. Но там
поради липса на сили и средства и възможности се изземват много инертни материали, като
регламентирана дейност, без разрешение при определени условия от Басейнова-Дирекция.

Нашето предложение е такова — да се изменят в някакъв вид разрешителните, защото
има една допусната инерция - при разрешаване да се вземе остров или полуостров, като в
същото време се нарушават параметрите на вземането на инертни материали - копаят под
кота водно ниво, което е невъзможно. Изземването на инертни материали по разрешителни,
не става до кота "водно ниво", а много по-дълбоко. Освен това има един период на забрана
(размножаване на рибите), в който период не е възможно да се спрат организациите, които са
получили разрешителни за ползване на водния обект с цел добив на баластра и в този период
има най-много актове. Нашето предложение по принцип е - да не се спира добива в периода
на размножаване на рибите, а така да се ограждат тези острови и полуострови, така че
замърсената вода да не върви по течението. Общо взето, след дългите разсъждения, считаме,
че непременно изземването на инертни материали от реките трябва да бъдат съпроводени с
корекционни мероприятия. Т.е. това да не е самоцелно, а съвместно с Напоителни системи и
проектантите, да се намери такъв подход, че изземването на инертни материали да бъде и



корекционно мероприятие. Надявам се, че добива на баластра, по този начин ще бъде
правилно разрешен и способен за контролиране. Нашите предложения са:

1. Да се наложи ограничение на дейностите по изземване на баластра и добив на
злато чрез промиване. В посочените участъци да бъдат издавани разрешителни за
ползване само с цел изграждане и ремонт на хидротехнически съоръжения,
корекционни мероприятия.

2. Да се ограничат параметрите на ползване на р. Струма, Места и притоците им с
цел изземване на баластра до проектната кота дъно за всеки участък.

Ако имате някакви въпроси готов съм да отговоря.

Кр. Тагарева - В общи линии това е проблема, който се очертава от две страни, както
каза и инж. Динов. Не сме в състояние да се преборим с преустановяването на тази
дейност в реките, а от друга страна Закона за водите, в частта разрешителни е твърде
либерален по отношение на предпроектните проучвания - с най-общи показатели.
Даваме си сметка, че ще бъдат наложени и някои ограничения за бизнеса, но предвид
обстоятелствата, че обществения интерес е сериозно засегнат в това отношение, сме
подготвили този материал.

Моля, за вашето съдействие, защото считам, че с авторитета на Басейновия съвет, ще
имаме по-големи възможности за реакции при тези обстоятелства.
Становища и мнения по предложенията.

Проф. Христов -Този въпрос винаги е стоял за рарешаване и затова считам, че
наистина е необходимо наличие на проект за корекция. Изземването на инертни
материали в момента не може да бъде спряно, защото трябва да спрем строителството.
Предлагам да се изисква проект за рекултивация на коритото при ниски и средни води. И
да се задължава този, който нарушава след това да го рекултивира, но ще му излезе
много по-скъпо и няма да наруши толкова.

Инж. Харизан Тамахкяров - Директор на Агенция по хидромелиорации - гр.
Благоевград. Действително проблема с изземването на баластра е твърде тревожен и е
крайно време да се направи нещо по въпроса с добива на инертни материали. Подкрепям
тези ограничителни мерки, които се предлагат тук, като искам да направя някои
допълнения към тях. Смятам, че това да се накара някой, който изземва баластра ,след
това да прави рекултивация също е добро, но мисля, че трябва да предприемем една по
либерална мярка. Както казахте, нашите реки - коритата им са на кота по-ниска от
проектната, което действително е така, което обаче оказва влияние на всички околни
площи, понижават се подпочвените води. "Смятам, че трябва да се изисква нашите
корекции да бъдат реконстуирани, така че да бъдат изградени по тях прагове, които да
гарантират проекто-положение на речното дъно. Без тях ние не можем да се справим с
този проблем. Освен това, изземването на баластра означава ние да определим какво
може да се вземе от речното легло и нашите мерки да бъдат насочени към изграждане на
баластриери извън корекциите на реките. Но така да бъдат конструирани, че като влиза
оттока от реката да отлага това което може като твърд отток и това да бъде материала,
който може да се ползва. Това са възможностите на реката и просто да не се разрешава
влизането в нея. Интереса за ползването -на тези материали е голям и още повече, че за
добива им има определени територии.

Друг тревожен факт е нерегламентирания добив на баластра и това се получава,
защото експлоатационните предприятия "Напоителни системи" нямат достатъчно
средства да наложат такъв режим на охрана за регламентиран добив. Изземването е в
малки количества, но става в почивните дни ,когато НС не могат да си позволят една
ефективна охрана. Тази дейност свързана с Напоителни системи се финансира от
МЗГ,(Експлоатация на обекти с общо национално значение).Апелирам да се осигури
финансиране за тази охрана.



Също така смятам, че от значение за подобряване състоянието на водите е това, че
коригираните участъци нямат един стопанин. Действително, че са предоставени на НС,
но тук се намесват и горските стопанства, които имат претенции за лесозащитните пояси.
Фирмите, които изсичат горите от своя страна не държат сметка за нарушенията, които се
правят от съоръженията. Мисля, че трябва да се знае кой е стопанина на корекциите на
реките? Да се определят неговите правомощия и оттук нататък да се изисква нещата да се
спазват.

Искам да допълня още нещо - когато се съгласуват проектите за строителство в онези
части от тях , където се посочва, че трябва да бъдат вложени баластра или други инертни
материали да се изисква, точно да се посочи мястото, където тя ще се добива, защото
често пъти се получава така, че в одобрените проекти тази част липсва.

Р. Николова - Много добре сте подходили. Предлаганите от вас мерки са адекватни.
Представителите на НПО ще ви подкрепим, тъй като наистина представените проекти са
в безобразно състояние. Предлагам, да се издаде някакъв нормативен документ, който да
задължава да се' фиксира котата на изземване и да се предвидят драстични мерки.

Кр. Тагарева- От опит мога да ви кажа, че понякога е по-полезно, този който е влязал
в реката, да излезе веднага, отколкото след това да се разчита да възстанови това което е
нарушил.

Р. Николова. - Самата корекция е едно грубо нарушение на околната среда и на
режима на речното течение. А такива случаи има много, когато се нарушава всичко.
Стар спор е чия собственост са коригираните участъци. Значи имаме едно речно корито
което е публична държавна собственост, и който има съоръжения вътре или около него, е
длъжен да си ги пази. Когато се хване нарушителя да се търси обезщетение за нарушена
собственост.

Няма да се получи ефект, ако тръгнете да се конфронтирате.
Другото, което може да се направи е заедно с другите институции да определите

онези части, територии, където може да се добива баластра и да се определи на концесия.
Другият проблем , който може да се реши е да не се вадят инертни материали

директно от руслото на реката, а от някакви глухи участъци, където влиянието няма да е
толкова голямо. Въведете някакви правила, условия, които да се съдържат в
разрешителното които да се спазват, а ние от Неправителствения сектор ще ви
подкрепим.

Кр. Тагарева — Други мнения.
Х. Тамахкяров — Понеже тук се спомена,'че при разрешаване на добива трябва да се

заснемат профили на практика се оказва, че там където добива е разрешен в съседство с
водното течение, заснемането на профили е ефективно, защото изземването на определен
слой, обем за кратко време се наслагва от водното течение и така се изземва доста по-
голямо количество отколкото е предвидено по профили .Затова смятам, че реда на
изземване трябва да бъде по-друг. В смисъл такъв, когато се изземва баластра, да
присъства човек от НС, който да издава експедиционни бележки по номерата на колите и
по този начин ще се получи една по точна представа какъв обем баластра е иззет. По
отношение на самата експлоатация на коригираните участъци смятам, че трябва точно да
се определят отговорностите и част от проблемите идват оттам, че има претенции за
собственост от горските стопанства, лесничейства, защото те залесяват без да е
съобразено с основния проект на корекцията. Нека да има контрол, но мисля, че на НС
трябва да се гласува по-голямо доверие и без тяхно разрешение да не се издават
разрешителни за добив на баластра.

Кр. Тагарева - Опитваме се да се справим със ситуацията такава, каквато е тя в
момента и давайки си сметка за нашето ниво, защото когато се касае за изменение на
нормативни актове, ние можем само да предлагаме такива промени. Имаме разработки,
които са представени и Министерството на околната среда и водите, но тези актове се
приемат най-често от Министерски съвет или от Народното събрание. Процеса за тяхното



изработване и приемане е доста дълъг, и това не ни дава възможност да реагираме
веднага, а проблемът стои.

По отношение на концесиите, те в България се дават от Министерски съвет или от
общините. Нямаме такава възможност ние да обявяваме.

В този смисъл предложенията, които сме направили са съобразени със ситуацията в
момента.

Контролната дейност продължава да бъде наш проблем, ние не си правим илюзии,че
тези неща ще се разрешат само с промяна в регламентацията. Трябва да има някаква база
върху която този контрол да се осъществи. Те да бъдат максимално прецизни, а след това
да може да се осъществи и по-добър контрол. Що се отнася до НС и Управленията по
горите, надявам се Министерство на земеделието и горите, под чието ръководство са и
двете ведомства да реши този спор, защото той е извън нас. Не смятаме, също че няма
координация между нас и другите заинтересовани институции и организации. Ние се
срещаме и работим с тях, но друг е въпроса кой как изпълнява своите правомощия. Ние
нямаме възможност да се намесваме пряко в тяхната дейност.

Давам думата на инж. Динов, ако има някакви коментари или допълнения , след което
ще ви помоля, да прецизираме другите предложения и допълнения към така направените
изказвания и предложените от нас решения, за да могат да бъдат подложени на гласуване.

Р. Николова - Как стои въпроса с корекционните мероприятия, които следва да бъдат
включени в преценката за ОВОС?

Кр. Тагарева - Проблемът е следния — в повечето случаи се разрешава добива на
инертни материали до 5 000 куб.м. годишно, което е 3% на ОВОС, и досега нямаме
случай РИОСВ да се прецени, че се налага ОВОС.

Инж. Динов — Искам да насоча вниманието Ви към това - в момента разрешителните
се издават за някаква определена кота. Считам, че трябва усилията да се насочат към това
да не се копае срещу течението на реката. Нашето предложение е да се започне по друг
начин да се изкопава, като се съобразяваме с някаква кота. Защото въпреки, че котата е
много ниско, реката продължава да натрупва наноси и то не много малко. Това е световна
тенденция — няма некоригирана река. Нашето предложение е, когато влезем в корекция
на река, която се компрометира от наноса, който идва, да се изземва това което се
натрупало. Корекция на реката се прави, когато дойдат големите води.

Кр. Тагарева - Тогава на следващото заседание да предложим условията за
разрешаване на корекции, този проблем не сме го обмисляли защото в момента такива
искания не се правят. '
Имате ли някакви редакционни корекции по предложените решения. Няма.
Моля да гласувате предложените решения и мерките към тях.

След направените предложения и допълнения Басейновият съвет

РЕШИ:
I. Да се наложи ограничение на дейностите по изземване на баластра и добив на злато

чрез промиване от р. Струма и притоците и, в участъка от Земен до Невестино и от р.
Джерман - в участъка от Сапарева баня до вливането и в р. Струма. В посочените
участъци да бъдат издавани разрешителни за ползване само с цел изграждане и
ремонт на хидротехнически съоръжения, корекционни мероприятия и
инфраструктурни обекти.

П. Да се ограничат параметрите на ползване на р. Струма, Места и притоците им с цел
изземване на баластра до проектната кота дъно за всеки участък, която е постоянна
величина, фиксирана в проекта за корекция на реката.
За изпълнение на тези решения предлагаме следните ограничителни мерки:
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1. Разрешителни за ползване на воден обект с цел - изземване на баластра да се
издават след получаване на становище по проекта за добив от експлоатационното
предприятие, което поддържа коригираните участъци, а за некоригираните - от
проектанта на корекцията.

2. Дейностите по изземване на баластра следва да се извършват едновременно с
мероприятия за поддържане на корекциите на реките и на проводимостта на
речните русла. За тази цел да бъдат задължени титулярите на разрешителни
съвместно с изземването на баластра да извършват при необходимост
корекционни мероприятия, които следва да бъдат включени в преценката за
ОВОС и в предпроектните проучвания по издаване на разрешителното.

3. С оглед защитата на обществените интереси за предотвратяване на възможните
поражения на речното русло да се променят служебно действащите в момента
разрешителни, като се преоформи съдържанието им в съответствие с
горепосочените условия.
Решенията се взеха с 11/единадесет/ гласа ЗА.

ПРОТИВ - няма.
До 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 подвърза в
протоколната книга на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район - гр.
Благоевград. ;

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Изготвил:
/Таня^йван

ДИРЕКТОР:
/Красимира Tarapef
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