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Иван Пандъков <ivanpandakov@gmail.com>
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До: БДЗБР <bdblg@wabd.bg>, Басейнова дирекция ИБР Пловдив <bd_plovdiv@earbd.bg>, dunavbd@bddr.org,
Приемна на Министерския съвет <ms_priemna@government.bg>, cabinet.minister@moew.government.bg, MOEW
BULGARIA <press@moew.government.bg>, m.kalugerov@moew.government.bg, Красимира Бръмчева
<kbramcheva@moew.government.bg>, mbabukchieva@moew.government.bg, office <office@iara.government.bg>,
bdvarna@bsbd.org, edno_gishe@moew.government.bg, Зорница Стратиева <zoristata.stratieva@gmail.com>
Уважаеми дами и господа,
В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение
Баланка - гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване
на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ/МВЕЦ, във връзка с поетия ангажимент да помагаме
на структурите на МОСВ и БД, изпращам доклад за посетени ВЕЦ във водосбора на река Въча (река Марица)
и река Влахинска(река Струма), разположени на територията на БДИБР и БДЗБР.

Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва (там,
където изобщо е останал) - в случая такъв не беше наблюдаван....
Настоящият доклад е насочен специално до БДУВ-ИБР и БДУВ -ЗБР и министъра на околната среда и
водите, но го пращаме до всички БД, с една единствена цел: да виждат какво се случва навсякъде. Нашите
проверки нямат друга цел освен една единствена: опазване на местообитанията, чрез повишаване на
информираността сред обществото и компетентните органи и засилване контрола над ползвателите на вода,
защото явно те не могат да се самоконтролират.
Моля, прочетете докрай, защото това е приказката за българските реки след 10 години ПУРБ-ове, след 13
години ЗВ, ЗБР, при налични ЗОПОЕЩ, ЗООС и при налично МОСВ.
ВЕЦ Буйновска-река Буйновска(БДИБР)
Посещението е при маловодие от 31.07.2021г. от 31.07.2021г.. Изпусканото водно количество след
водохващането е много, много под определените 100л/с - не повече от 10-15л/с.
Реката е почти пресъхнала след водохващането. Рибният проход е много глупав и недостъпен, заради
излятото огромно количество бетон в реката.
Това не е първото ни посещение на това водохващане, като отбелязваме, че за последните 6 години нищо не
се е променило!!!

Координати на водохващането са: 41.608035, 24.323746 (https://goo.gl/maps/C9Kyr5E8dYhfp2g2A)
С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия
сайт: https://dams.reki.bg/0034-dam/2021-07-31
Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Буйновска, попада в защитени зони от мрежата
Натура 2000, както следва:
ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 - по директивата за опазване на птици.
ВЕЦ Лесето-река Буйновска(БДИБР)

Посещението е при маловодие от 31.07.2021г.. Водохващането отнема вода, а нещото наречено рибен проход
е все така недостъпно и глупаво. Няма начин да се
подобри с просто една преработка ....
Изпусканото количество вода е много, много под минимално определените 100л/с.
Координати на водохващането са: 41.616280,24.320686 (https://goo.gl/maps/1piena7QhYYce1Yz8)
С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия
сайт: https://dams.reki.bg/0150-dam/2021-07-31
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Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Буйновска, попада в защитени зони от мрежата
Натура 2000, както следва:
ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 - по директивата за опазване на птици.
Водохващане на река Буйновска, включено в каскадата "Доспат - Въча"(БДИБР)

Това водохващане е част от Каскада Доспат - Въча, собственост на НЕК ЕАД.
Посещението е при маловодие от 31.07.2021г. Река Буйновска след водохващането е напълно ликвидирана.
Изпускат се 0л/с. Няма дори опит за направа на рибен проход. Невероятно престъпление срещу природата.
Координати на водохващането са: 41.661452,24.341887 (https://goo.gl/maps/tpd36kcMay2FSpv97)
С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия
сайт: https://dams.reki.bg/0495-dam/2021-07-31-3
Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Буйновска, попада в защитени зони от мрежата
Натура 2000, както следва:
ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 - по директивата за опазване на птици.
ВЕЦ Алеко-водохващане на река Стара река(БДИБР)

Посещението е при маловоди от 31.07.2021г. В реката след водохващането се изпускат 5 капки на час. На
практика реката е напълно ликвидирана.
Рибен проход няма, няма и какво да мигрира през него. Престъпление в условията на рецидив.
Координати на водохващането са: 42.017470,24.273641 (https://goo.gl/maps/ZS8EPHdTkegkbZfYA)
С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия
сайт: https://dams.reki.bg/0482-dam/2021-07-31
ВЕЦ Сокол - водохващане на река Влахинска(БДЗБР)

Посещението е при нормално за сезона ниво на водата от 01.08.2021г.. Красивата иначе река Влахинска е
напълно пресъхнала след изграденото водохващане, а трябва да се изпускат 160л/с.
Рибният проход е все така непреодолим за живите организми.
Координати на водохващането са: 41.739583,23.221443 (https://goo.gl/maps/fZkaZDVUma7nUeYw6)
С направеното наблюдение може да се запознаете от снимките и видеото качени в нашия
сайт: https://dams.reki.bg/0368-dam/2021-08-01
Молим от БДИБР да ни пратят входящ номер за подадения доклад, както и да ни информират за извършената
проверка и предприетите действия. И молим ви, този път не ги информирайте, че отивате да ги хванете!!!
Молим от БДЗБР да ни изпратите входящ номер по сигнала за ВЕЦ Сокол на река Влахинска, като напомняме,
че ви пратихме съвсем скоро сигнал и за ВЕЦ Лъки на река Пиринска Бистрица, за който нямаме обратен
отговор и входящ номер. За вас важи същото - моля ви, не ги информирайте.
Поздрави,
Иван Пандъков
Председател на Сдружение "Балканка "
email: ivanpandakov@gmail.com / info@balkanka.bg
GSM: 0885 848 072
1715 гр. София
бул. Александър Малинов 87
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