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П Р О Т О К О Л

№7 от 20.12.2006 г.

Днес, 20.12.2006 г., съгласно Заповед № 298/04.12. 2006 г. на Директора на Басейнова
Дирекция Западнобеломорски район, в Заседателната зала № 101, на община Благоевград ,
се състоя второто редовно заседание за 2006г. на Басейновия съвет Западнобеломорски
район - гр. Благоевград, при следния дневен ред:

1 .Представяне на резултатите от състоялата се Първа Консултация с
обществеността по въпроси свързани с водите, като част от Първия план за управление
на речните басейни в ЗБР.

2. Представяне на График и работна програма на Плана за управление на
речните басейни в ЗБР. t

3. Представяне на състоянието на находищата за минерални води в ЗБР,
изключителна държавна собственост.

4. Други.

ПРИСЪСТВАХА:

1 .инж. Цоне Григоров - директор на "Гражданска защита" област Кюстендил.
2. инж. Камелия Вълкова-Попова — гл. инженер в община Благоевград.
3. Д-р Лена Павлова - директор на РИОКОЗ - гр. Благоевград.
4. инж.Ангел Стоянов - Управител на "В и К" Благоевград
5. инж. Людмила Димитрова — експерт в отдела на главния инженер в община Перник.
6. проф. Христо Христов - ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
7. инж. Александър Янев - гл. експерт в Областна администрация Благоевград
8. Димитър Тимов — ст.специалист в отдел "Строителство" в община Кюстендил.
9. инж.Петьр Василев - управител на клон Дупница при "Напоителни системи"ЕАД

гр.София.
10. Емилия Крилчева - еколог във "В и К" Дупница
11. доц. д-р Пламен Нинов НИМХ гр. София
12. Антоанета Ангелова — гл. Инспектор в отдел "Екология и озеленяване" в Община

Петрич
13. Крум Янков - началник на язовирен район "Струма"

ОТСЪСТВАХА:

1. Пламен Айвазов — н-к отдел "Общинска собственост" община Доспат.
2. Андрей Ковачев - Сдружение за дивата природа (СДП) "Балкани
3. инж. Димитър Димитров - управител на "Берг Галко"ООД - гр. Радомир.
4. Валери Димитров - н-к цех "Водоснабдяване" при "Стомана Индъстри"АД -

гр.Перник
5. Живка Николова - гл.еколог на община Гоце Делчев.
6. Росица Николова - член на Регионално движение "Екоюгозапад" Благоевград
7. инж. Харизан Тамахкяров — РИМХ гр. Благоевград.
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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 Десислава Боюклиева — началник отдел
" Планиране и стопанисване " при 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.

По т.1 от дневния ред:

Г-жа Марта Златкова - ст. експерт от отдел "Контрол, връзки с други институции и
информиране на обществеността" към БД ЗБР, представи резултатите от състоялата се
Първа Консултация с обществеността по въпроси свързани с водите, като част от Първия
план за управление на речните басейни в ЗБР.

Басейнова дирекция - Благоевград проведе първата по рода си в България среща с
обществеността по проблемите на водите. На 2 ноември 2006 г., конферетната зала на I
учебен корпус на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград обедини всички заинтересовани
обществени групи около темата "Проблеми и приоритети в управлението на водите в
Западнобеломорски район". Обществената консултация се провежда с техническата и
консултантска подкрепа на проект "Проучване върху интегрирано управление на водите на
Република България", изпълняван от Японската Агенция за Международно сътрудничество
(ЛСА).

В срещата участваха различни заинтересовани групи — общински и областни
администрации, представители на бизнеса, водоползватели, неправителствени организации,
научни институти, граждани.

Експерти на Басбйнова дирекция представиха основните характеристики и приоритети в
управлението на водите в Западнобеломорския речен басейн. Участниците в срещата се
запознаха с целите на японския проект, който подпомага разработването на плановете за
управление на Западнобеломорския и Източнобеломорския райони.

Последва разделяне на участниците в три работни групи, които имаха за задача да
идентифицират проблемите на управление на водите съответно за горно и долно поречие на
р. Струма и една група за р. Места и р. Доспат. В обобщен вид общите проблеми за трите
групи са обобщени така: неизградени канализационни мрежи, лошо състояние на ПСОВ или
липса на такива, липса на пречиствателни станции за питейна вода, • нерационално
използване на водите за питейно-битови нужди, липса на достатъчен брой водохранилища,
лошо състояние на хидромелиоративните съоръжения, замърсяване на реките с ТБО и
недобра поддръжка на речните легла.

Участниците в БС бяха запознати със сроковете по ЕРДВ и ролята на обществеността за
приемането на ПУРБ през 2009 г. Същите бяха призовани за активно разпространение на
въпросника, отнасящ се за приоритетите свързани с водите в Западнобеломорски район.

По т. 2 от дневния ред:

инж. Георги Сеганов - гл. експерт в отдел "Планиране и стопанисване" при БД ЗБР -
Благоевград представи График и работна програма на Плана за управление на речните
басейни /ПУРБ/ в ЗБР.

В съответствие със Закона за водите и Европейската рамкова директива за водите и
сроковете предвидени в тях, като част от ПУРБ в БД ЗБР са изготвени график и работна



програма на плана. Работната програма е изготвена съобразно раздел VI, чл. 157 от ЗВ.
Основните цели на работната програма са информиране на обществеността за предстоящите
дейности по изготвянето на ПУРБ, създаване на организация за изпълнението на плана и
прогнозиране на средства за .необходимите консултантски услуги. Графикът се изготвя
предвид чл. 168 б, ал. 1 от ЗВ и чл. 14, ал. 1 на Рамковата директива за водите. Негова
основна цел е да представи сроковете и етапите за инфорамиране на обществеността за
степента на изпълнение на ПУРБ и установените проблеми при управлението на водите,
както и тяхното решаване. За изготвянето на тези документи в БД ЗБР е направен анализ на
състоянието- т.е какво е извършено по отделните етапи на ПУРБ, кои дейности да били
извършени от БД ЗБР и за кои е необходима допълнителна помощ и консултантски услуги.
В досега свършената работа по изготвяне на ПУРБ са участвали експерти и специалисти от
Басейнова дирекция, както и консултанти от научни институти и консултанти.

По т. З от дневния ред:

инж. Василена Боянска — мл. инспектор в отдел "Контрол, връзки с други институции и
информиране на обществеността" представи състоянието на находищата за минерални води
в ЗБР, изключителна държавна собственост. Презентацията включваше и снимки, които
представяха действителното състояние на водовземните съоръжения за минерални води.

На територията на Бас'ейнова дирекция Западнобеломорски район са разположени 45
бр. находища на минерална вода, от които 19 са изключителна държавна собственост. В
приложение № 2 към Закона за водите са определени тези находища, а те са:

1. "Благоевград", гр. Благоевград, община Благоевград;
2. "Благоевград - р. Струма", с. Зелен дол, община Благоевград;
3. "Гулиина баня", с. Баня, община Разлог;
4. "Добринище", с. Добриншце, община Банско;
5. "Долни Раковец", с. Долни Раковец", община Радомир;
6. "Елешница - м. Св. Варвара - р. Места", с. Баня, община Разлог;
7. "Катунци", с. Катунци, община Сандански;
8. "Кюстендил"j гр. Кюстендил, община Кюстендил;
9. "Левуново", с. Левуново, община Сандански;
10. "Марикостиново", с. Марикостиново, община Петрич;
11. "Невестино — Барището", с. Невестино, община Невестино;
12. "Невестино - Топилата", с. Невестино, община Невестино;
13. "Огняново - Гърмен", с. Огняново и с. Гърмен, община Гърмен;
14. "Рударци", с. Рударци, община Перник;
15. "Рупите — м. Кожух", с. Генерал Тодорово, община Петрич;
16. "Сандански", гр. Сандански, община Сандански;
17. "Сапарева баня", гр. Сапарева баня, община Сапарева баня;
18. "Симитли", гр. Симитли, община Симитли;
19. "Хотово", с. Хотово, община Сандански.

За находищата на минерална вода е необходимо да има утвърдени експлоатационни
ресурси. За минералните води експлоатационните ресурси, съгласно Закона за водите, се
утвърждават от Министъра на околната среда и водите. В Западнобеломорски район с
утвърдени експлоатационни ресурси са 14 находища.

Съгласно Закона за водите БД ЗБР стопанисва водите — изключителна държавна
собственост, които не са предоставени на концесия.

Концесия за добив на минерални води — изключителна държавна собственост, се
предоставя чрез провеждане на открита процедура при условията и по реда на Закона за
концесиите с решение на Министерския съвет.В случаите, когато водите не са отдадени на
концесия, за да е регламентирано водовземането, трябва да има разрешително за водовземане
на минерална вода, което се издава от Министъра на околната среда и водите. С изменението
на Закона за водите от 11.08.2006 г. не се разрешава водовземане на минерални води за



задоволяване на собствени потребности. Общото водоползване може да става от обществени
чешми.

Опазването на минералните води се осъществява чрез определяне на санитарно-
охранителни зони около водовземните съоръжения за минерални води, използвани за
лечение, профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни цели, спорт и отдих.
Санитарно-охранителните зони на водовземните съоръжения за минерални води се
опредялят от Министъра на околната среда и водите.

Съгласно Закона за водите, Басейновите дирекции контролират състоянието и
правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на
подземните води, изпълнението на условията на издадените разрешителни по този закон и
спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно — охранителните зони.

Във връзка с тези задължения, служители на Басейнова дирекция на период от около З
месеца извършват контролни проверки на състоянието на водовземните съоръжения,
разкриващи находищата на минерални води - изключителна държавна собственост и
водоползването. Всеки месец се прави отчет на констатациите от извършените проверки,
който се изпраща до МОСВ.

В следствие на извършваните контролни проверки в района на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район има издадени общо 37 разрешителни за водовземане на минерална
вода, от които действащи са 23 броя.

Има водоползватели., които осъществяват водовземане без необходимото за това
разрешително, но същите са подали заявления в МОСВ за издаването на такова. Същите
имат монтирани водомерни устройства и заплащат такси за правото на водовземане.

За находищата, за които няма утвърдени ресурси, съответно няма и издадени
разрешителни за водовземане, но всички водоползватели са монтирали водомерни
устройства за отчитане на изразходваните количества минерална вода и заплащат такса за
правото на водовземане.

Относно състоянието на водовземните съоръжения на находищата на минерална вода
при проверките е констатирано, че като цяло състоянието им не е много добро.

В добро състояние са водовземните съоръжения, които са отдадени на концесия или
се ползват от определен водоползвател, в чиито имот са разположени. Такива са:

- Сондаж С - 236ХГ на находище "Кагунци", който се експлоатира от "Мериам - 90"
АД - бутилира се трапезна минерална вода "Преподобна Стойна"

- Сондаж С-9 на находище "Рударци" - за там концесия за бутилиране на минерална
вода има "БиБиКо"ЕООД.

- Сондаж С-1ХГ на находище "Сандански". Концесията е дадена на "Интерхотел
Сандански"

- Сондаж С-8 на находище "Симитли" е разположен в двора на оранжериите на
"Росела" АД, от които се и експлоатира.

Състоянието на водовземните съоръжения на находище "Кюстендил" също е добро,
като финансирането на ремонтните дейности е от ПУДООС (Предприятие за управление
дейността по опазване на околната среда), по чиято сметка се плащат таксите по Закона за
водите включително за правото на водовземане на минерална вода.

Във връзка с развитието на туризма в района, като най-атрактивни находища на
минерална вода могат да се определят "Гулиина баня", "Добринище", "Кюстендил",
"Огняново - Гърмен", "Сандански" и "Сапарева баня". И за 6-те находища има утвърдени
експлоатационни ресурси.

Състоянието на водовземните съоръжения, разкриващи находище на минерална вода
"Гулиина баня" е задоволително. За находището има утвърдени експлоатационни ресурси за
5 сондажа, 4 каптирани естествени извора и един извор, който все още не е каптиран. В
момента извора предствлява едно водно огледало. В много лошо състояние е КЕИ-6 + С-4 —
определят се така, тъй като водите от С-4 постъпват в КЕИ-6 и от там се разпределят за
водоползване. Шахтата на КЕИ-6 е силно напукана, рушаща се на места, вратата е изкъртена.
Около съоръжението няма изградена санитарно-охранителна зона и достъпът до него е
свободен. Състоянието на водовземните съоръжения на находище "Добринище" може да се



определи като задоволително. Находището е разкрито с З сондажа, 3 каптирани извора и
множество некаптирани. Около два от сондажите и единия каптиран извор има изградена
санитарно — охранителна зона.

Водовземните съоръжения, разкриващи находище на минерална вода "Огняново -
Гърмен" са 9 сондажа, 6 каптирани естествени извори и мира, като не за всички има
утвърдени експлоатационни ресурси. Докладът за оценка на експлоатационните ресурси на
находището бе изготвен по заявена обществена поръчка от Басейнова дирекция
Западнобеломорски район. Заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на
находището е от 01.12.2005 г., поради което там няма водоползвател с разрешително за
водовземане. Почти всички водоползватели са монтирали водомерни устройства за отчитане
на изразходваните количества минерална вода. Заплащат се и такси за правото на
водовземане. Като цяло състоянието им е задоволително. Около част от тях има изградени
санитарно - охранителни зони.

За находище "Сапарева баня" има утвърдени експлоатационни ресурси за сондаж №
1ХГ "Гейзера" и каптиран естествен извор № 1. Състоянието на сондажа е добро, докато това
не каптирания извор не може да бъде определено, тъй като не е пряко разкрит на
повърхността. Около двете водовземни съоръжения няма изградена санитарно — охранителна
зона.

До този момент за находища на минерална вода — изключителна държавна
собственост "Благоевград - р, Струма" - с. Зелен дол, "Долни Раковец" - с. Долни Раковец,
"Елешница - м. Св. Варвара - р. Места" - с. Баня, "Рупите - м. Кожух" - с. Генерал
Тодорово, "Хотово" — с. Хотово няма утвърдени експлоатационни ресурси. Състоянието на
водовземните съоръжения на две от тях е много лошо. Това са "Рупите — м. Кожух" и
"Елешница - м. Св. Варвара - р. Места".

В плана за стопанисване на минералните води - изключителна държавна собственост
на БДЗБР са предвидени изготвяне на доклади за оценка на експлоатационните ресурси за
находищата които нямат утвърдени такива, изготвяне на проекти за учредяване на санитарно
- охранителни зони, изграждането на тези зони и ремонтни дейности по самите
съоръженията. Приоритетите са насочени към находища "Рупите — м. Кожух" и "Елешница -
м. Св. Варвара", предвид лошото им състояние и находище "Долни Раковец", където
минералната вода се използва за питейно-битово водоснабдяване на селото. Тези три
находищата е необходимо да бъдат и допроучени.

Минералните води са едно много голямо богатство и Западнобеломорски район на
басейново управление може да се похвали с наистина голям ресурс от него. Използваемостта
на този ресурс за България е около 40%, за Западнобеломорския райо е още по-малък. БДЗБР
предприема всички необходими мерки в рамките на компетентността си по Закона за водите
за подобряване състоянието и експлоатацията на находищата. Правилната им и рационална
експлоатация е ангажимент на всички нас.

Благодаря Ви за вниманието!
Някакви предложения, мнения, въпроси.

Камелия Вълкова:
Кой стопанисва минералната вода, която не е отдадена на концесия?

инж. Василена Боянска:
Водовземните съоръжения от находищата за минерална вода, която не е отдадена на

концесия се стопанисва от Басейнова дирекция.

Камелия Вълкова:
Знаете ли състоянието на каптажите при стадиона в Благоевград и в какво състояние са

резервоарите, какво се прави по този въпрос?

инж. Василена Боянска:



На около три месеца се извършва контрол на състоянието на находищата
изключителна държавна собственост и сме запознати с тяхното състояние.

Има изготвен План за стопанисване на минералните води до края на 2009 г., който не
е утвърден от Министъра .Но тъй като състоянието на Руните и Елешница е критично , а в
Долни Раковец водата се ползва за питейно - битово водоснабдяване на селото находищата
са приоритетни. В Плана за стопанисване на минералните находища са заложени ремонтни
дейности на съоръженията на находища на минерално вода, които имат нужда.

Камелия Вълкова:
Кога ще се изградят санитарно-охранителни зони на двете находища около

Благоевград, когато се намират в частни земеделски имоти?

инж. Росица Василева:
Земите на I пояс на СОЗ се отчуждават със Заповед на Областния управител.

Проведе се дискусия относно състоянието на водовземните съоръжения на минерални
води, тяхната реконструкция и стопанисването им.

Г-жа Боюклиева прикани присъстващите за активното разпространение на въпросника за
събиране мнения по въпроси, свързани с водите, като разясни, че същият се попълва
анонимно и е наличен на ингернет страницата на БД ЗБР. През 2007 г. ще се проведат още 2
срещи с обществеността за дискутиране проблемите, свързани с водите.

инж. Десислава Боюклиева:
Благодаря Ви за участието и до следващата среща.

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 бяха изпратени на всички членове на Басейновия

съвет.
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

, ЗА ДИРЕКТОР: /Д 1

/ инж. влАдамир динО

Изготвил:
/ Македонка Граховска/


