12.инж. Митко Спасов –управител на “ВиК” ЕООД – Плевен;
13. Мартин Веселинов Байчев – еколог в “Захарни заводи” АД, гр. Г. Оряховица;
14.Петър Петров –гл. еколог в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД- Козлодуй
15.Румен Липнишки – ръководител сектор “Инженерна поддръжка и контрол” в Цех
“Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции” към “АЕЦ
Козлодуй”ЕАД;
16.инж. Добромир Чакърски – инженер ХЕС и водостопански изследвания към отдел
„Водостопански” на Предприятие “Язовири и каскади”- София;
17. Иван Матев – директор на НИМХ – филиал Плевен;
18. Марин Маринов – ръководител сектор “Хидрология” при НИМХ - филиал Плевен;
19. Мария Кондрова – изпълнителен директор на АДО “Дунав” – Белене;
20. Даниел Попов – геолог, със специализация по хидрология към Информационен и
учебен център по Екология – София;
Присъстваха и началниците на отделите “Планиране и стопанисване, “Контрол, връзки с
други институции и информиране на обществеността”, “Мониторинг, прогнози и
информационно осигуряване”, “Разрешителни и регистри” и “Воден и водностопански кадастър”,
както и експертите, участвали в разработването на ПУРБ.
Директорът на БДДР и председател на БС г-н Румен Пенков отчете, че съгласно
Правилника за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на
Басейновите съвети няма кворум и заседанието се отлага с един час, след което ще продължи,
независимо от броя на присъстващите.
След законоустановения час заседанието бе открито от г-н Пенков, който благодари на
членовете на БС, че присъстват на него.
Той се представи накратко и каза, че след класиране на обявения от Министерството на
околната среда и водите конкурс, от 06.01.2010 г. е на поста директор на БДДР. Господин Пенков
изрази надежда за добра и ползтворна съвместна работа на Басейновия съвет и дирекцията и
занапред.
Председателят припомни, че на предните заседания членовете на БС са запознати с
проекта на ПУРБ, както и с актуализираната програма от мерки и икономическия анализ на
програмата от мерки. Представена е и Екологичната оценка и SWOT анализът на ПУРБ.
Той изрази увереност, че новите членове на Басейновия съвет ще са полезни за работата
на съвета и им даде думата. На заседанието присъстваха двама нови членове – г-н Петър
Даскалов, заместник областен управител на област Русе, и инж. Валентин Литов – заместник
областен управител на област Враца. Двамата се представиха накратко.
Г-н Пенков каза, че проектът на дневния ред е бил изпратен на членовете на БС и попита
има ли предложения за промяна. Такива нямаше и дневният ред бе подложен на гласуване.
“Против” и “Въздържал се” нямаше и заседанието протече при следния дневен ред:
1. Откриване на заседанието и приветствие от директора на Басейнова дирекция Дунавски
район
2. Приемане на Протокол №13 от предното заседание на Басейновия съвет
3. Представяне на План за управление на речните басейни в Дунавски район – инж. Данка
Маринова – началник отдел “Планиране и стопанисване” към БД Дунавски район
4. Обяд
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5. План за управление на речните басейни в Дунавски район – въпроси, мнения
6. Разни
Съгласно чл. 16 (2) от Правилника за дейността, структурата, организацията на работа и
числения състав на Басейновите съвети, протоколът от предишното заседание с решенията, взети
на него, се гласуват от всички членове на следващото.
На тринадесетото заседание е взето едно решение:
Проектът за СОЗ на “Спетема Продакшън” ООД да бъде върнат за доокомплектоване
от Възложителя, като бъдат представени:
Конструктивен (екзекутивен) чертеж на тръбния кладенец с помпено обурудване
за осъществяване на водовземането;
Информация за степента на защитеност или незащитеност на водосния
хоризонт в района, от който се осъществява водовземането;
Данни за хидро-геоложките условия в района на водовземането и входните данни
за извършеното моделиране на СОЗ;
Забрани и ограничения за извършване на определен вид дейности в границите на
пояси II и III на СОЗ във връзка с опазване на подземните води, в зависимост от
степента на защитеност или незащитеност на водоносния хоризонт, съгласно
Приложение №2 към чл. 10, ал.1 на Наредба №3/16.10.2000 г.
Г-н Пенков прикани, който е съгласен Протокол №13 с решението да бъде приет и да
влезе в архива на Басейновия съвет, да гласува. “Против” и “Въздържал се” нямаше и протоколът
бе приет.
След това, по точка 3 от дневния ред, думата бе дадена на инж. Данка Маринова да
представи окончателния вариант на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район.
Г-жа Маринова каза, че това е финалната част от процеса на разработване на ПУРБ и
благодари на членовете на Басейновия съвет за всички мнения, които са изказали, и препоръките,
които са направили на предни заседания по отношение на съдържанието на Плана.
Г-жа Маринова поясни, че поради забавяне на екологичната оценка и отстраняването на
забележките, направени в нея, дирекцията нямаше необходимото технологично време да запише
и изпрати на CD на членовете на БС окончателния вариант на ПУРБ, както бе уточнено на
предното заседание.
След това инж. Маринова представи в кратък вид съдържанието на всеки един от 11-те
раздела на Плана за управление на речните басейни. По-подробно тя разгледа икономическия
анализ в Раздел VI.
Г-н Пенков благодари за представянето на Плана от г-жа Маринова и каза, че е прави чест
на колектива на БДДР, че се е справил сам с нелеката задача по изготвяното на Плана, като
допълни, че обществените поръчки по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” не са подпомогнали на
100% изготвянето му.
Той подчерта още, че Планът ще бъде допълван и актуализиран, но голямата стъпка вече е
направена и той е една бъдеща основа за подобравяне на състоянието на водите.
След това г-н Пенков даде думата на членовете на Басейновия съвет за въпроси и мнения.
Инж. Митко Спасов – управител на ВиК – Плевен каза, че се е запознал с Програмата от
мерки, изказа поздравления, включени са много мерки, но предлага да се обърне внимание на
неща, които не са доизпипани: С промените в Закона за водите собствеността ще стане публично-
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общинска или съответно публично-държавна и ВиК дружествата стават ВиК оператори – това да
се коригира, съгласно Закона.
Всяко финансиране на мерки, които операторите трябва да изпълняват, ще се финансира
от цената на усугата, която те предлагат. Той предлага в учредяване на СОЗ да се включат и
общините. Най-добре е централно да се търси финансиране, защото сумата е значителна и никой
ВиК оператор няма да предприеме действия, без това да доведе до увеличение на цената
услугите.
Господин Пенков благодари и каза, че промените, съгласно Закона за водите, ще бъдат
отразени.
Даниел Попов от Информационния и учебен център по екология – Защо р. Дунав е
определена като силно модифицирано водно тяло.
Инж. Маринова каза, че поречието на р. Дунав е силно модифицирано водно тяло по
първоначална оценка, която е съгласувана с Румъния. Предстоят срещи за окончателното
определяне.
Инж. Мария Дочева каза, че не се отваря Плана на интернет страницата на дирекцията.
Г-жа Маринова уточни, че проектът на Плана е свален, а самият План е в процес на
публикуване на интернет страницата и затова не е наличен към момента.
Г-жа Дочевa попита защо в инвестиционния анализ средната цена за изграждане на ПСОВ
е една, а в оценките на МОСВ е 300 евро на е.ж.
Г-ца Веселка Павлова, експерт на дирекцията, отговарящ за разработването на този
раздел, каза, че във връзка с подготовка за докладване по Директивата за градски отпадъчни води
и актуализиране на Националната програма за изграждане на ПСОВ, с помощта на Камарата на
инженерите е направена през м. юни актуализация на стойностите. В Инвестиционния анализ са
използвани именно тези стойности.
Други въпроси и мнения нямаше.
На основание на чл. 5 от Устройствения правилник за дейността, организацията на работа
и числения състав на басейновите съвети, който гласи: “Басейновите съвети при
осъществяването на обществено-консултативните си функции разглеждат и дават становища,
правят препоръки, изготвят предложения, свързани със:”, точка 2. “изготвяне на плановете за
управление на речните басейни, общественото им обсъждане и окончателното им приемане”, г-н
Пенков предложи следните решения за гласуване от членовете на БС:
Решение 1
Басейновият съвет приема представения План за управление на речните басейни в
Дунавски район.
Гласували 16 членове: “За” - 14, “Против” – 1, “Въздържал се” - 1.
Решение 2
Басейновият съвет възлага на директора на БДДР да отрази в Плана всички
направени предложения и допълнения.
Гласували 16 членове: “За” - 16, “Против” – няма, “Въздържал се”- няма.
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