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ДО  

Г-Н  ТОМА ТЕРЗИЕВ,  

ДИРЕКТОР НА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 

ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ГРАД ПЛЕВЕН 

 

Уважаеми г-н Директор, 

Българската асоциация по подземни води (БАПВ), Ви честити назначаването на 
длъжност Директор на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с 
център гр.Плевен. 

 В нашите редици към края на 2013 година членуват 44 изявени специалисти в т.ч. 
хидрогеолози, юристи, икономисти, геодезисти, инженер-химици, доктори и 13 броя 
фирми притежаващи изключителен  опит в проучвателната и консултантска дейност в 
областта на подземните води.  

БАПВ очаква от Вас, положителни промени по отношение подобряване качеството на 
работа, ускоряване значително на сроковете на процедурите и решаване на изключително 
наболелият проблем с "изчерпаните" ресурси на част от водните тела попадащи на 
територията на поверената Ви Дирекция. 

Със Заповед на Директора на БДУВДР с център Плевен ежегодно се определят 
естествените ресурси на подземни водни тела на територията на  Басейновата дирекция за 
срок от една година в съотвествие с чл.116, ал.2, т.5 на Закона за водите. Така определените 
естествени и разполагаеми ресурси на подземни водни тела са единствения критерий за 
съобразяване при провеждане на процедурите по закона за водите свързани с ползване на 
подземните водни тела. 

Похвално от Ваша страна е обстоятелството, че всеки месец през настоящата година в 
сайта на БДДР гр.Плевен бяха публикувани справки със свободните водни количества към 
дадения месец. В представените  справки е описано, че за водобилни водни тела като: 

- Водно тяло BG1G0000QAl002 - Порови води в Кватернера - Видинска  
низина; 

- Водно тяло BG1G0000Qal005 - Порови води в Кватернера - Козлодуйска 
низина; 

- Водно тяло BG1G0000Qal008 - Порови води в Кватернера - Беленско -
Свищовска низина; 

- Водно тяло BG1G0000Qal009 - Порови води в Кватернера - Вардим-
Новградска низина; 

- Водно тяло BG1G0000Qal012 - Порови води в Кватернера - Айдемирска 
низина; 

- Водно тяло BG1G0000Qal018 - Порови води в Кватернера - р. Вит; 
- Водно тяло BG1G00000NQ030 - Порови води в Неоген-Кватернера - 

Софийска долина; 
са указани с отрицателен знак стойностите на свободните водни количества, т.е. 

за тези водни тела не би трябвало да бъдат издавани разрешителни за водовземане 

поради изчерпан разполагаем лимит. 



При това обстоятелство не би трябвало да се издават разрешителни за водовземане 
за подземни води както за водовземни съоръжения регистрирани на основание §144  от 
Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за 
водите, така и за нови съоръжения по чл. 50, ал. 7, т.1 от същия закон. Поради указаните по-
горе причини нашите колеги особено на територията на София стоят напрактика без 
работа тъй като не би следвало да подготвят нужните документации за водовземане 
съобразявайки се с публикуваната информация. Разполагаме и с писма от БДДР 
уведомяваща  редица наши  инвеститори, че исканията им за водовземане не могат да бъдат 
удовлетворени предвид липсата на свободни водни количества.  

Анализът на публикуваната на сайта на БДДР информация обаче ни дава основание 
да Ви зададем следните въпроси: 

1.Защо въпреки "липсата" на свободни водни количества от подземното водно тяло 
BG1G00000NQ030 - Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина, последните 
непрекъснато намаляват от -245 л/с към м.07.2013 г; -250 л/с към м.08.2013 г; -413 л/с към 
м.10.2013 г; -414 л/с към м.14.2013 г; -523 л/с към м.10.2013 г; 

2.Издават ли се разрешителни за водовземане от подземното водно тяло 
BG1G00000NQ030 - Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина и на какъв 
принцип ? Какви са критериите за това?  

3.В публикуваната таблица с характеристиките за подземните водни тела на 
територията на Басейнова дирекция Дунавски район гр.Плевен от Плана за управление на 
речните басейни Дунавски район е дадена стойност за площ на подземното водно тяло 
BG1G00000NQ030 - Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина от 1090 кв.км при 
естествени ресурси на ПВТ = 3920 л/сек. В публикувани справки със свободни водни 
количества към всеки месец от изминаващата 2013 г са дадени стойности на разкритата 
площ на същото водно тяло без населените места от 892 кв.км и стойности наестествените 
ресурси от 1568 л/с и разполагаеми ресурси към 2012-2013 г от 1310 л/с. Как са определени 
тези стойности и от къде идват разликите в информацията публикувана на Вашият сайт? 
Кои на практика са стойностите, с които трябва да се съобразяват проведените процедури 
по ЗВ свързани с ползване на подземните води? 

4.В публикуваната на сайта на БДДР Заповед №121/28.11.2013г липсва стойност на 
свободните водни количества за водните тела. Можем ли да подготвяме проектни 
документации за водовземане от водно тяло BG1G00000NQ030 - Порови води в Неоген-
Кватернера - Софийска и на какво основание? В същата заповед е дадена стойност за модул 
на разполагаемите ресурси за 2014 г. Какво представлява този модул и как е определен?  

 
Уважаеми господин Директор, 
 
Нашата гилдия се нуждае и от Вашите отговори и от осигуряване на честни и 

коректни условия за работа за нашите колеги съобразени с действащото законодателство. 
Декларираме за пореден път готовност да участваме в дискусия по поставените 

въпроси по всяко време и на всяко удобно за Вас място с цел избор на най-правилния 
подход при провеждане на процедурите по водовземане на минерални и пресни подземни 
води.  

 

                                
 

С уважение: 
Инж. Величко Величков – Изп. Директор     


