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IX. Списък на мерките за обсъждане с обществеността, 
постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това 
изменения на плана  

 
 

Към настоящия раздел е приложима обосновката към раздел ІХ от общата част на 
ПУРБ. Тук са разгледани конкретните резултати от срещите със заинтересованите страни 
за басейна на река Доспат. Приложени са и постъпилите предложения и становища за 
промени и допълнения към проекта на ПУРБ и ПМ, които са взети предвид по 
целесъобразност, приоритети и икономическа себестойност.  

 
1. Първа обществена консултация. 
 
Първата обществена консултация беше на тема “Проблеми и приоритети в 

управлението на водите в ЗБР” и се проведе на 2 ноември 2006 г. в Конферентна зала на 
І учебен корпус на ЮЗУ “Неофит Рилски”,  гр. Благоевград. Срещата беше в рамките на 
проект “Интегрирано управление на водите в Р България”, който се изпълняваше от екип 
ДЖАЙКА и с финансовата подкрепа на Японското правителство. Присъстваха 
представители на всички заинтересовани страни. Участниците бяха разделени в три 
работни групи, една от които разглеждаше проблемите за поречията на Места и Доспат. В 
резултат бяха идентифицирани следните проблеми:   

 
• Неизградени канализационни мрежи; 
• Лошо състояние на ПСОВ и липса на ПСОВ; 
• Липса на пречиствателни станции за питейни води; 
• Нерационално използване на водите за питейно-битови нужди; 
• Липса на достатъчен брой водохранилища;  
• Лошо състояние на хидромелиоративните съоръжения; 
• Замърсяване на реките с ТБО; 
• Недобра поддръжка на речните легла. 

 
2. Втора обществена консултация. 
 
Темата на втората консултация с обществеността беше “Основни направления за 

решаване на проблемите свързани с водите в ЗБР”и се проведе на 5 септември 2007 г. в 
Червената зала на Американски университет в България, гр. Благоевград. След като на 
първата консултация проблемите бяха определени,  на втората се обърна внимание на 
начините за тяхното решаване. Отново имаше работа в групи и резултатите на групата за 
поречията на Места и Доспат са следните:  

 
• Изграждане на ПСОВ; 
• Изграждане на ПСПВ; 
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• Изграждане / доизграждане  на канализационна система в по-малките 
населени места; 

• Пречиствателни съоръжения за промишлените предприятия; 
• Рекултивиране на терените и речните корита при нерегламентиран добив на 

баластра; 
• Подобряване на обмена на информация между институциите; 
• Изграждане на хидротехнически съоръжения – язовири за ПБВ; 
• Мероприятия срещу ерозия, свлачища; 
• Превенция срещу високи води и наводнения; 
• Рекултивация на речните корита след добив на инертни материали, 

изграждане на дънни прагове; 
• Синхронизация на работата на институциите за осигуряване проводимостта 

на реките.  
 

3.  Трета обществена консултация 
 
Темата на третата консултация беше “Програми от мерки за достигане на добро 

състояние на водите в ЗБР”и се проведе на 10 декември 2007 г., Американски университет 
в България (Червена зала), гр. Благоевград. При работата в групи се получиха следните 
предложения за програми от мерки за подобряване на състоянието на водите в басейна на 
река Места: 

 
3.1. Управление на качеството на водите 

• Изграждане на ПСОВ и подобряване на канализационната мрежа; 
изграждане на канализация в малките населени места, където няма; 

• Изграждане на ПСПВ и подобряване на  водопреносната система, подмяна 
на старите етернитови тръби; подобряване водоснабдяването в малките 
населени места; 

• Засилен контрол върху предприятията – замърсители; 
• По-рестриктивни мерки в законодателството във връзка опазването и 

качеството на питейните води; 
• Премахване на нерегламентираните сметища с цел опазване качеството на 

подземните води; 
• Мерки срещу обезлесяването на водосборните зони; 
• Контрол върху използването на торове; 
• Контрол по договорите за заустването в канализационните мрежи относно 

изпровността на локалните пречиствателни съоръжения; 
• Изграждане и поддържане на СОЗ на всички действащи водохващания; 
• Контрол върху използването на питейна вода за промишлени нужди 

(изключение на хранително-вкусовата промишленост).    
 

3.2. Управление на количеството на водите 
• Намаляване на загубите на вода по водопреносната система; 
• Изграждане на язовири за напояване и питейно водоснабдяване; 
• Реконструкция на напоителните канали и помпените станции; 
• Изграждане на рибни проходи при хидротехническите съоръжения на 

реките. 
 
3.3. Управление на реките 
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• оценка на динамичните и статични запаси във връзка добива на инертни 
материали; 

• строг контрол върху добива на баластра и рекултивация на терените; 
• оценка на водните ресурси при изграждане на ВЕЦ;  
• подобряване проводимостта на реките чрез почистване на 

растителността; 
• поддържане на хидротехническите съоръжения (диги) в добро 

състояние; 
• превантивни дейности срещу наводнения – контрол върху изпусканите 

количества от язовирите, поддържане на общинските язовири, диги, 
корекции; система за ранно оповестяване за високи води и наводнения; 
мероприятия за залесяване срещу ерозия и свлачища.   

 
3.4. Връзки с другите институции и обществеността 

• по-добра координация с общини, Граждански защити; 
• програми за екологично образование в училищата, открити уроци; 
• обществени обсъждания . 

 
3.5.  Повишаване капацитета на служителите на дирекцията 

• Обучения – нормативна база 
• Семинари 

 
4. Консултации със заинтересованите страни в община Доспат и заключителна 

среща в Благоевград в рамките на обществена поръчка “Консултации със 
заинтересованите страни за обсъждане на плановете за управление на речните 
басейни” по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. 
  

 
Изпълнител на обществената поръчка е консорциум Денкщат Кий Експертс, като 

финансирането е по ОПОС 2007 – 2012 г. е от ЕС чрез КФ и национално съфинансиране. 
На консултациите участваха представители на местната власт, държавни институции, 
водоползватели (списъкът с участниците в консултациите е в приложенията). 

 
Предложения от срещата в гр. Доспат на 9 юни 2009 г: 

 
 Осигуряване на необходимите количества от минималния отток в река 
Сърнена ; 

 Изграждане на ПСОВ за гр. Доспат и селата Барутин, Кочан, Сърница и 
Змеица; 

 Управление на битовите отпадъци; 
 Мерки за предотвратяване на щетите от уранови мини; 
 Зони за къмпинг; 
 Създаване на еко-полиция. 

 
 

5. Становище на ДГЛ – Доспат 
От „ДГЛ” – Доспат постъпи становище с предложение да се ограничи прехвърлянето 

на вода от юни до ноември  от река Караджа дере чрез помпена станция “Керелова река” в 
яз. Широка поляна на район Родопи-Батак. Предлагат това да става чрез шахта “Змейца” 
към яз. Доспат. В становището също пише, че проекта в проекта на ПУРБ не е отразено, 
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че на река Доспат в границите на община Доспат не трябва да се строят ВЕЦ, тъй като 
ДГС – Доспат е сертифицирано като FSC.  
 От ДГС – Доспат предлагат да се изградят рибни проходи и рибни прагове на река 
Доспат за обратна миграция на рибата от Р Гърция.     
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