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№ 8 от 17.05.2007 г.

Днес, 17.05.2007 г., съгласно Заповед № 96/03.05. 2007 г. на Директора на Басейнова
Дирекция Западнобеломорски район, в Заседателната зала № 2 в сградата на БД ЗБР -
Благоевград, се състоя първото редовно заседание за 2007г. на Басейновия съвет към
Западнобеломорски район - гр. Благоевград, при следния дневен ред:

f
1. Представяне на Програмите за мониторинг за повърхносттни и подземни води в

Западнобеломорски район, като част от Първия план за управление на речните басейни в
ЗБР.

2. Представяне на разработката "Използване на водите и водностопански баланс
на поречието на р. Струма", разработен от колектив с ръководител проф. Оханес
Сантурджиян към Института по водни проблеми към БАН.

3. Представяне на текущия проект "Анализи и икономическа обосновка на
програмите от мерки, включени в Плана за управление на речните басейни" в ЗБР
изпълняван от консорциум с водеща фирма Екорис - Холандия.

4. Други..

ПРИСЪСТВАХА:

1. Росица Николова — Регионално движение "Екоюгозапад" - гр. Благоевград;
2. инж. Харизан Тамахкяров - Регионална Дирекция по хидромелиорации -
гр. Благоевград;
3. инж. Цоне Григоров - директор на "Гражданска защита"- гр. Кюстендил;
4. д-р Калоян Калоянов -РИОКОЗ- гр. Благоевград, /Писмо Вх. № 19084/15.05.2007г./;
5. Ирина Велкова- община гр. Кюстендил;
6. инж. Людмила Димитрова — експерт в община Перник;
7. инж. Ангел Стоянов - управител на "В и К" гр. Благоевград;
8. Емилия Крилчева - еколог във "В и К" ЕООД - Дупница /Пълномощно Изх.

№755/16.05.2007г./;
9. инж. Крум Янков - НЕК "Язовири и каскади"ЕАД, началник на язовирен район

"Струма";
10. доц. д-р Снежана Дакова- НИМХ, Департамент "Хидрология";
11. проф. Христо Христов - ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград;
12. инж. Александър Янев — гл. експерт в Областна администрация Благоевград;
13. инж. Петър Василев — управител на клон Дупница при "Напоителни системи" ЕАД

гр. София.



ОТСЪСТВАХА:

1. Андрей Ковачев - Сдружение за дивата природа (СДП) "Балкани";
2. инж. Камелия Вълкова - Попова — гл. инженер в община Благоевград;
3. Живка Николова - гл. еколог на община Гоце Делчев;
4. инж. Елена Йовова — община Петрич;
5. Пламен Айвазов -община Доспат;
6. инж. Димитър Димитров - управител на "Берг Галко" ООД - гр. Радомир;
7. Валери Димитров - н-к цех "Водоснабдяване" при "Стомана Индъстри" АД -гр.
Перник.

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 Боююшева — началник отдел
"Планиране и стопанисване" при Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район - гр.

Благоевград, която откри заседанието. Инж. Владимир Динов - Директор на Басейнова
дирекция Благоевград, приветства присъстващите членове на Басейновия съвет с ̂ добре
дошли и представи гостите, му - част от екипа по текущия проект на ДЖАНКА -
"Интегрирано управление на водите в Република България" и част от екипа на консорциума
с водеща фирма Екорис - Холандия, изпълняващ текущия проект "Анализи и икономическа
обосновка на програмите от мерки, включени в Плана за управление на речните басейни" ,
за ЗБР.

След като инж. Боюклиева обяви дневния 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. Ванина Михалчева - началник отдел "Мониторинг, прогнози и информационно
осигуряване" при БД ЗБР, представи презентация на тема "Програмите за мониторинг за
повърхностни и подземни води в Западнобеломорски район, като част от Първия план за
управление на речните басейни в ЗБР". Основните документи, по които се осъществява
разработването на новите програми от мерки за мониторинг са: приложение V на Рамковата
директива за водите 2000/60/ЕС (ЕРДВ), Ръководство по изготвяне на програми за
мониторинг към ЕРДВ, Директива за подземни води. Презентацията представи изготвените в
БД ЗБР програми за мониторинг на повърхностни води и подземни води.

1. Програмите за мониторинг за повърхностни води включват контролен и оперативен
мониторинг.

Основната цел на програмата за контролен мониторинг е осигуряване на подробни и
детайлни обобщения на екологичното и химическо състояние на водните тела от различните
типове. Той служи за: допълване и утвърждаване на валидността на процедурата за оценка на
въздействието; ефективно и ефикасно проектиране на бъдещи програми за мониторинг; оценка
на дългосрочните изменения на естествените условия; оценка на дългосрочните промени в
резултат на широкообхватни антропогенни дейности.

Изборът на пунктове за контролен мониторинг на повърхностни води се определя от
следните критерии:

1. Значимост - мониторинговите пунктове са характерни и значими. Това са места, в
които наблюдаваните реки имат големи водосбори и многогодишните колебания във водния
отток като правило са несъществени;

2. Представителност;



3. Специфика на района на басейново управление. Избор на наблюдаваните параметри се
прави между: биологични качествени елементи; хидроморфологични качествени и
количествени елементи; общи физикохимични качествени елементи; замърсители от
приоритетните списъци; други замърсители, зауствания в значими количества.

Оперативният мониторинг служи за определяне на състоянието на водни тела в риск да
не постигнат екологичните цели. Избор на наблюдавани параметри се прави само от онези
качествени елементи, които са индикативни и най-чувствителни за натиска върху водното
тяло в риск.

2. Програми за мониторинг на подземни води:
На територията на БД ЗБР - Благоевград са идентифицирани 39 броя подземни водни

тела, разположени в 5 водоносни хоризонта — кватернер, неоген, палеоген, пукнатинни води
и карст. Програмите за мониторинг на подземни води са два вида :

Мониторинг на количественото състояние - дава информация за степента на черпенето
/водоползването/. Служи за оценка на количественото състояние чрез анализ на
съотношението естествени ресурси/водоползване.

Наблюдаваните параметри за количествен мониторинг са водно ниво и дебит.
Общият брой на пунктовете за мониторинг на количественото състояние на територията

на БД ЗБР - Благоевград са 34 пункта, които са разположени в 24 броя подземни водни
тела. '

За 13 броя подземни водни тела не са предвидени пунктове за мониторинг по следните
причини :

- намират в изключително трудно достъпни високопланински райони; повечето от тях
са пукнатинни, слабоводообилни, с малки естествени ресурси;

- върху тяхната площ почти липсват населени места и не се наблюдава никаква
антропогенна дейност /в това число и липса на водоползвания от телата/, която да повлияе
върху тяхното количествено и химично състояние;

- някои от тях - карстовите подземни водни тела са незначителни, малки по площ;
- в предложените програми за количествен и химичен мониторинг присъстват

достатъчно пунктове за мониторинг в други подземни водни тела, сходни по произход и
състав с ненаблюдаваните тела, информацията от които може да бъде представителна и да се
съотнесе за състоянието на тези групи тела, в които за докладвания период няма да се
провежда мониторинг

Честотата в програмите за мониторинг на количественото състояние е различна за
различните видове подземни водни тела. Като цяло е възприето сезонно - 4 пъти в годината
наблюдение във водните тела, които не са в риск; по-рядко - 2 пъти в годината наблюдение
на нивата на закритите водоносни хоризонти, разположени на голяма дълбочина, за които не
съществува риск да не постигнат целите по чл.4 от РДВ; ежемесечно наблюдение - 12 пъти в
годината е предвидено на нивата на подземните води във водните тела, за които съществува
риск да не постигнат целите по чл.4 от РДВ и на дебитите на изворите - във водните тела в
карстови водоносни хоризонти.

Инж. Десислава Боюклиева прикани присъстващите да изразят въпроси, мнения и
предложения по представената презентация от инж. Ванина Михалчева.

Проф. Христо Христов: Изрази своето високо мнение за работата на експертите на БД
ЗБР. По отношение на повърхностните водни тела отбеляза, че честотата на наблюдение е
добра (за ежемесечните наблюдения). Във връзка с подземните водни тела, проф. Христов
зададе въпрос, какви показатели се наблюдават ежемесечно, тъй като те по-трудно се
замърсяват и дали черпенето от тях надхвърля експлоатационните запаси на телата.



Инж. Ванина Михалчева: Поясни, че за подземните водни тела ежемесечно се мерят
само нива и дебити, а химичното им състояние се наблюдава 4 пъти в годината.

След кратка дискусия бе изяснено, че експлоатационните запаси на подземните водни
тела са изчислени в БД ЗБР и че тяхното черпене не надвишава посочените запаси.

Инж. Десислава Боюклиева благодари на проф. Христо Христов и представи на
присъстващите проф. Оханес Сантурджиян - Директор на Института по водни проблеми
към БАН и неговата сътрудничка н.с. Ирена Илчева. Те представиха по т.2 от дневния
ред, разработката "Използване на водите и водностопански баланс на поречието на р.
Струма".

По т. 2 от дневния ред:

Проф. Оханес Сантурджиян запозна аудиторията с някои общи положения за същността
и целта на този вид разработки - изготвяне на водностопански баланси. МОСВ има главната
роля и задача да управлява* водите. Рамковата директива по водите дава доста конкретна
методика как да се прави това. За България важно е управлението на използваните води, но
за да се направи оценка на' водния ресурс, трябва да събере подробна информация за него, а
той е променлива, непостоянна величина и определянето му е много трудно. За да
управляваме използването на водите, което е основната ни цел, трябва да имаме информация
за това, какви са водоползвателите, какво е равнището на водоползване в момента и какво
може да очакваме, какво е съотношението между наличния и очаквания воден ресурс. Вие
управлявате водите чрез издаване на разрешителни, чрез създаване на планове и концепции
за развитие на водоползването. Всичко това е много важно и ни дава част от необходимата
информация. Проф. Сантурджиян благодари за вниманието и представи н.с. Ирена Илчева -
член на екипа му, която ще изнесе презентация по темата.

Н.с. Илчева информира присъстващите, че настоящата разработка е изготвена в резултат
на сключен договор между Министерството на околната среда и водите и Института по
водни проблеми към БАН. Целта й е да се подпомогнат МОСВ и БД ЗБР при изпълнение на
ЕРДВ, ПУРБ и вземането на управленски решения. Във връзка с това екипа на проф.
Сантурджиян е разработил изчислителна водностопанска схема на поречие Струма,
имитационен модел, GIS и информационна система. Всичко това ще подпомага следните
задачи:

1. Да се оценят дефицитите и ключовите проблеми и участъци на поречието при
различни стратегии: със и без строителство на язовир; с прехвърляне и без прехвърляне на
води; при управление на водохранилищата с цел изпускане на водни количества като мярка
за достигане на екологичния минимум в конкретен участък; предвиждане на ретензионни
обеми за поемане на високи води.

2. Да се оцени нарушението на оттока в различни пунктове от поречието в резултат от
антропогенния натиск.

3. Да се оценят свободните водни обеми за подпомагане издаването на разрешителни.
4. Да се предвидят мерки за постигане целите на ЕРДВ.
Водностопанският баланс и анализът на функционирането на ВС на поречието на р.

Струма са отправна точка за реализирането на основните задачи на ЕРДВ: идентификация и
оценка на антропогенния натиск, икономическите анализи, програмата от мерки за достигане
на целите на ЕРДВ.

Идентификация и оценка на антропогенния натиск: изчисленото чрез имитационния
модел SIMYL нарушение на оттока при различни сценарии дава оценката на антропогенния
натиск в резултат от:

- водовземания от повърхностни и подземни води;



- регулиране на оттока и морфоложки промени;
- други видове натиск.
Тази оценка е основа за съставяне на концептуален модел и визия за поречието като

цяло.
Икономическите анализи изискват следните стъпки: сценарии за развитие на ресурса и

потреблението, идентификация на ключовите проблеми, при недостигане на целите на ЕРДВ
- моделиране, мониторинг и програма от мерки.

Първият етап е разработване на изчислителната водностопанска схема на поречието на
река Струма. Целта е да се постигне максимално реалистична изчислителна схема, отчитаща
всички основни водностопански, хидравлични взаимовръзки между отделните потребители,
да се отчетат изискванията на околната среда и екологичните водни количества, да се вземат
предвид условията на водоползване, да се отразят тенденциите и стратегиите за развитие.
Изчислителната водностопанска схема е съобразена с характерните особености на поречието
на р. Струма.

Поречието на р. Струма обхваща територии от четири държави: България, Сърбия,
Македония, Гърция. Със своя водосбор от 10797 км.2, то е второто по големина в България,
след поречието на р. Марица. Трансграничния характер на р. Струма и притоците й - р.
Драговищица, р. Лебница ,и р. Струмешница изисква управлението на тези реки да се
основава на решенията на Хелзинската конвенция от 17.03.1992г. и ЕРДВ. Характерна
особеност на поречието са : множеството водовземания, събирателни деривации, каскади,
МВЕЦ-ове, прехвърлящи води от едно поречие в друго на територията на БД ЗБР, както и от
поречието на р. Струма в съседни поречия. Това усложнява задачата за преразпределяне на
водите и е предпоставка за конфликт на интереси.

Н.с. Ирена Илчева направи подробна характеристика на определените първи, втори, трети
и четвърти водностопански участъци на р. Струма, както и на формирането на
водоснабдителните групи: "Перник-яз. Студена", "Перник - яз. Раянци", "Кюстендил- от яз.
Кюстендил", "Дупница - яз. Дяково" и други.

Вторият етап цредстявлява разработването на мрежови модел на поречие Струма.
Приложена е разработената в ИВП програмата SIMYL. Водностопанският баланс( ВСБ) е
съставен по методиката изготвена от ИВП за МОСВ през 2004г. Особено внимание е
обърнато на изследванията на нарушението на оттока във всяка точка на поречието, при
различни варианти и сценарии. Чрез програмата SIMYL се анализира функционирането на
ВС в басейна на р. Струма и се проиграват алтернативни сценарии. Целта на симулираните
модели е да се подпомогнат МОСВ и БД ЗБР при вземането на решения.

В резултат на разработката, можем да направи следните изводи и препоръки:
Поречието на р. Струма е с богат хидроресурсен потенциал. Ресурсът на границата
с Гърция многократно превишава, както разрешения обем, така и обема на
прогнозираното до 2015-2020г. максимално потребление в поречието.
Липсата на достатъчно регулиращи обеми е причина голяма част от оттока да
изтича извън пределите на България.
В същото време в различни участъци възникват критични дефицити.
Комплексното използване на водите не само при големите язовири, но и в
районите на енергийните каскади и МВЕЦ, обвързва водопотребителите с
противоположни цели и е предпоставка за конфликт на интереси.
Множеството водностопански и хидравлични връзки, голям брой водохващания и

деривации за прехвърлянето на води от водосбора на едно поречие в друго в басейна на р.
Струма, както и от поречието на р. Срума към съседни поречия допълнително усложняват
задачата за разпределение водните ресурси.

Необходимо е изграждането на изравнителни обеми, като:
- се актуализират съществуващите разработки на язовирите, залегнали в "Стратегията за

управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България"(яз.
"Кюстендил", яз. "Ракочевица",яз."Петрич", яз."Раянци", яз."Тополница");



- се реализират други алтернативни решения свързани с напояването( яз. "Никудин"; яз.
"Божово").

Необходимо е комплексно използване на ресурсите. Поречието на р. Струма
благодарение на богатия си воден ресурс и без съществено регулиране на оттока може да
гарантира голямата част от всички видове водоползване в близките 10-15 години с голяма,
близо до 100% обезпеченост.

Предвидените възли във водностопанската схема и в изчислителния модел дават
следните възможности: да се проиграят различни стратегии за развитие на поречието на
р.Струма; да се отчетат бъдещите международни договорености свързани с трансграничния
характер на реката; да се оценят различни варианти на програмата от мерки; да се варира с
екологичните водни количества и да се изчисли нарушението на оттока, което да помогне
оценката на свободните водни обеми. Това ще улесни МОСВ и БДЗБР при вземането на
управленски решения и достигане на целите на РДВ.

Инж. Д. Боюклиева благодари на проф. Сантурджиян и на н. с. Ирена Илчева и даде
възможност на присъстващите да изразят въпроси, мнения, предложения по представената
презентация.

Проф. Христо Христов: Приветства добрата разработка за водностопанския баланс на р.
Струма. Постави въпроса да/ш използвания от екипа метод включва еколого-икономически
критерий за получените резултати.

Проф. Оханес Сантурджиян: той изрази мнение, че поставения въпрос има сложно
обяснение и обосновка, тъй като методът трудно се обработва. Оценката в хидрологията се
прави на базата на ненарушения отток. Направили сме оценка на водопотреблението до 2015
- 2020 г. Река Струма е река с най- изравнен отток, като основен проблем е, че липсват
изравнителни обеми. В бъдеще ще се повиши количеството вода за напояване.

Доц. д-р Снежана Дакова : тя представи информация, относно приключил проект в
НИХМ, свързан с изменение на климата в резултат на водния баланс. В него са използвани
адаптирани климатични модели за Балканския полуостров, като единия модел е за р. Струма.
Според нея много удачно е взет предвид периода 1982-2000г., който е сух период.

Росица Николова: тя похвали разработката и изрази мнение, че е правилно да се
предлагат различни сценарии. Би трябвало да се включи в разработката икономически
анализ, тъй като вземащите решение нямат тази много важна част. Голяма част от язовирите
не са необходими. Попита минимално допустимият отток ще остане ли същия или ще се
промени?

Н. с. Ирена Илчева: Отговори, че в момента ползват действащата заповед на МОСВ за
определяне на минимално допустимия отток и няма въведена нова методика.

Проф. Оханес Сантурджиян: Благодари за интереса и обясни, че не предвиждат нищо
ново, просто оценяват съществуващото положение и преценяват дали работи добре.

Проф. Христо Христов : Изрази мнение, че и те могат да подготвят решения.
Проф. Оханес Сантурджиян: Отговори, че задача им не е такава, има заповед за

екологичния минимум, те нямат индивидуална преценка. В повечето реки в България през
лятото не се постига екологичен минимум по естествени причини.

Проф. Христо Христов: Заяви, че здравето на хората не се купува с нищо, то е най-
важното. Колкото и да струва то трябва да бъде осигурено.

Доц. д-р Снежана Дакова: През 90 години на миналия век се заговори за екологичен
минимум. Целта беше с малко средства да се направи нещо генерално. Водата в реката по
химични индекси трябва да отговаря на изискванията на Наредба 7. Наличието на
определени дънни същества определят състоянието на реката и нейната категория. Това не е
много правилно, всяка река си има своя специфика.

Инж. Д. Боюклиева: В съотвествие със Закона за водите се предвижда изготвяне на
методика за определяне на минималния допустим отток.

Проф. Оханес Сантурджиян: Изясни, че е важно не как се определя екологичния
минимум, а как се осигурява.



Инж. Владимир Динов: Басейнова дирекция ЗБР приветства разработката за
водностопанския баланс на р. Струма и изрази удовлетворението си от представянето й.
Благодари на екипа на проф. Сантурджиян и заяви, че БД ЗБР очаква да се разработи
водностопански баланс за р. Места.

Инж. Десислава Боюклиева: Благодари за направените коментари и представи г-н Тойн
Боттервег - един от ръководителите на екипа на консорциума с водеща фирма Екорис -
Холандия, изпълняващ текущия проект "Анализи и икономическа обосновка на програмите
от мерки, включени в Плана за управление на речните басейни". Той представи дейността на
проекта, по т. З от дневния ред.

По т. З от дневния ред:

Г-н Тойн Боттервег поздрави присъстващите и представи консорциума, изпълняващ
проекта. Икономическият анализ е ядрото на дейността на Екорис (ECORYS). ECORYS SEE
(Югоизточна Европа) гарантира прилагане на местен капацитет и непрекъснатост на
дейностите между мисиите. Целта на представянето е да се предложи кратко описание на
предлагания от ECORYS подход и да се създаде основа за съвместна работа и коопериране с
Басейновия съвет при пилотните дейности по проекта. Крайният резултат е укрепване на
капацитета на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район и помощ при разработването
на финансово-икономическите основи на плановете за управление на водите, в съотвествие с
член 5 и член 9 от Рамковата Директива по водите. Проктът стартира януари 2007 г. и е с
продължителност от 2 години.

Крайните му резултати са :
- укрепване на капацитета на БД ЗБР;
- разработване на икономически анализи, насочени към възвращаемост на разходите;
- издаване на препоръки по отношение на финансово- ефективни програми от мерки за

ползване на водите.
Определя се пилотна работна група (по-широка група и ядро), определя се нуждата й от

обучение и се прави анализ на заинтересованите страни. Проекта оказва предимно
техническа помощ, като бенефециента участва активно в събирането на данни и
калкулиране на финансови разходи, а не ползва готова информация.

Ръководител на екипа е Лео Бюмер. Негов асистент е Пиа Стефанс.
По Резултат 1, с ръководител Тойн Боттервег - се очаква укрепен капацитет на БД ЗБР за

извършване на икономически анализи и оценка йа разходите.Г-н Врюин ще направи анализ
на заинтересованите страни и оценка на нуждите от обучение. Г-н Л. Базлянков ще отговаря
за институционалното развитие и обучение.

По Резултат 2, с ръководител Лео Бюмер се цели провеждане на икономически анализ,
насочен към възвращаемост на разходите, свързани с ползването на водата. Лео Бюмер и И.
Лауранс ще отговарят за разходите на ресурси и околна среда. Пиа Стефанс ще ръководи
анализа нафинансовите разходи, а К. Лалова е местен специалист по финансово-
икономически аспекти.

По резултат 3, с ръководител Тойн Боттервег - ще се изготвят препоръки по отношение
рентабилни мерки за ползване на водите, г-н Боттервег и Р. Ван Боомен ще направят анализ
на пропуските и равновесни модели. Е. Класене ще определи и планира мерките. И.Велде
ще анализира рентабилността, ще участва и К. Лалова.

Целта на укрепването на капацитета е да позволи на БД ЗБР и на пилотната група да
извърши необходимите анализи. Успехът на проекта зависи от добрата комуникация и
стабилните работни отношения между представителите на различните министерства, техните
агенции, БД ЗБР и други важни заинтересовани страни, включително и Басейновия съвет.

Методът на работа ще бъде постепенен и ще включва:
- Встъпителен семинар за заинтересованите страни, информиране на по-

широката работна група за пилотната област и процеса на работа.



- Първо обучение и работа с основната група, БД ЗБР ще извършва
икономически анализ и анализ на тенденциите.

- Първи семинар със заинтересованите страни, БД ЗБР ще обсъжда резултатите
с по-широка група.

- Второ обучение и работа с основната група, БД ЗБР ще извършва анализ на
пропуските.

- Втори семинар със заинтересованите страни, БД ЗБР ще обсъжда резултатите
с по- широката група.

- Третото обучение и работа с основната група, БД ЗБР ще прави селекция от
мерки за премахване на пропуските.

- Трети семинар със заинтересованите страни, БД ЗБР ще представя
резултатите на по- широката група и прави запитване за идеи относно възможни
мерки.

- Четвърто обучение и работа с основната група, БД ЗБР ще прави анализ за
ефективност на разходите и програма от мерки.

- Четвърти семинар със заинтересованите страни, БД ЗБР ще представя
резултатите на по-широката група и прави запитване за идеи относно програмата от
мерки(изводи, съвети за хората, които вземат политически решения, и т.н.)

С вашата подкрепа проектът ще се превърне в голям успех. Благодаря за
вниманието.

Инж. Десислава Боюклиева: тя даде възможност за поставяне на въпроси към г-н Тойн
Боттервег с евентуална дискусия.

Проф. Христо Христов: Заяви, че според него ефекта трябва да се търси в цената на
водата, тъй като тя е свързана с икономическата и екологичната й себестойност, изразена в
парични еденици. Икономическата й стойност се определя от диференциалната рента, която
се изчислява на базата на дефицитността на водата.

Г-н Тойн Боттервег: Изрази своето съгласие с мнението на проф. Христов.
Инж. Десислава Боюклиева: Попита има ли други въпроси. Благодари за участието.

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 Западнобеломорскд район - гр. Благоевград.
Препис - извлечения от заседанието бяха изпратени на всички членове на Басейновия

съвет.
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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