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Иван Пандъков <ivanpandakov@gmail.com>

Нова информация за мВЕЦ Неси

Иван Пандъков <ivanpandakov@gmail.com> 19 април 2020 г., 17:19
До: Басейнова Дирекция ИБР Пловдив <bd_plovdiv@abv.bg>, dunavbd@bddr.org, ms_priemna@government.bg,
kzhivkov@moew.government.bg, r.dilova@government.bg, cabinet.minister@moew.government.bg,
anikolova@moew.government.bg, MOEW BULGARIA <press@moew.government.bg>, ivelina.vasileva@parliament.bg,
S.Ivanov@parliament.bg, itodorova@moew.government.bg, bdvarna@bsbd.org, bdblg@wabd.bg,
m.kalugerov@moew.government.bg, Красимира Бръмчева <kbramcheva@moew.government.bg>,
rosip@moew.government.bg, mbabukchieva@moew.government.bg, KOSV@parliament.bg, office
<office@iara.government.bg>, governor@pd.government.bg

До 

Директора на БДИБР

г-н Марин Маринов

Директора на ДНПЦБ

г-н Генчо Илиев

Областен управител на Област Пловдив

д-р Дани Каназирева

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение
Балканка - гр.София, Ви информирам за следното: в изпълнение на програмата на Сдружението за спасяване
на българските реки от убийственото влияние на ВЕЦ у нас, във връзка с поетия ангажимент да помагаме
на структурите на МОСВ и БД, представям доклад относно посетени и проверени ВЕЦ на територията на
БДУВИБР на 18.04.2020г. Молим да разгледате внимателно, защото докато ние си седим вкъщи по време на
карантина, животът в реките изнемогва (там, където изобщо е останал).

ВЕЦ Неси

Уважаеми дами и господа,  

Честито Възкресение! Ето, че вчера станахме свидетели, как един убиец е възкръснал от прахта, за да
продължи да убива една река и територията и целия живот свързан с нея.

Малко история за припомняне:
Тази ВЕЦ има голяма история при нас. За първи път посетихме водохващането на централата на 05.08.2017г..
За наблюдаваното тотално унищожение и разрушение тогава може да се запознаете от следния
линк: https://dams.reki.bg/0128-dam/2017-08-05

Последваха реакции на институциите, като в отговорът от БДИБР с изх. №РД-09-25/КД-03-29 от 23.08.2017,
макар и лично според нас доста постен по отношение на ПУРБ, може да подчертаем следните заключения:
- "Към момента на проверката речното корито след водохващането е напълно сухо и не се
пропускат водни количества. Не се констатира наличие на съоръжение за миграция на риба и
водни организми";
- направено е предписание за премахване на изкуствено създадена  дига за отклоняване на вода към
водохващането
 - покана до титуляра за "съставяне и предявяване на акт за установяване на административното нарушение по
Закона за водите".

https://dams.reki.bg/0128-dam/2017-08-05
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- "До водохващането има изградена дървена барака с бетонен фундамент с едноскатен ламаринен покрив, за
която на място с GPS бяха засечени координати. По наличната в БДИБР информация се установи, че
бараката попада в имот .... вид собственост: Държавна публична".

Тази констатация за имотните граници създаде известен смут, тъй като според нашите проверки и замерени при
посещението координати на водохващането считахме, че съоръженията са изградени на територията на
Дирекция Национален парк "Централен Балкан", нашият сигнал от 05.08.2017г. беше подаден и до дирекцията
на парка.
В писмо с изх. №63 00-54 от 15.12.2017г. дирекция НПЦБ ни информира за следното:
- изискана е проектната документация за МВЕЦ Неси от титуляра и наличната такава в БДИБР;
- "При сравнението на предоставената документация се констатира,че проектирания, одобрен за
строителство и построен обект нямат съвпадения по местоположение, конфигурация и вида на
съоръженията";
- във връзка с изясняване на местоположението на отделните съоръжения ... от страна на ДНПЦБ е възложено
геодезическо заснемане от лицензирана геодезическа фирма;
- "Поради констатираните несъответствия между местоположение на проектираните съоръжения и
изпълнението им на терен, ДНПЦБ информира писмено РДНСК Южен централен район, Пловдив за
предприемане на необходимите законосъобразни действия".

Всички тези документи и констатиции са предоставени на посочения по-горе в настоящия доклад линк от
нашето посещение. Прикачваме ги и към настоящето писмо.

В последствие, при наша проверка на 09.12.2018г. беше констатирано, че предписанието на БДИБР е частично
спазено. Ето да видите: https://dams.reki.bg/0128-dam/2018-12-09
Също така бяха демонтирани водовземните съоръжения, липсваше и една подпорна стена, която се намираше
точно над бараката. РЕКАТА ОТНОВО ПОТЕЧЕ. Ние отчетохме това като огромен успех, защото това беше
първия подобен случай в държавата и похвалихме всички институции.

Ето, че мина се година и открихме информация, че тази централа пак работи - нещо, което трудно повярвахме.
Ето защо на 18.04.2020г, при пролетно снеготопене, направихме посещение на водохващането на МВЕЦ Неси,
където констатирахме следното:

1. Изграден е нов бараж, състоящ се от вертикални пана, покрити с някакви мушами. Старите водовземни
органи си седят захвърлени настрани
2. Изградена е ограда около цялото съоръжение с табелки с текст : "Частна собственост";
3. Реката отново е мъртва, като в коритото на реката, и то при пролетно снеготопене, не се изпуска
капчица вода!!!

За резултатите от посещението може да се запознаете от следния линк:  https://dams.reki.bg/0128-
dam/2020-04-18

Така, тъй като доста е писано досега във връзка с това съоръжение искам отново да подчертая следното:
 - водохващането и реката под него попадат на територията на няколко защитени зони от мрежата Натура
2000:
 ЗЗ Централен Балкан BG0000494 по директивата за опазване на видове и местообитания 
 ЗЗ Централен Балкан Буфер BG0001493 по директивата за опазване на видове и местообитания
 ЗЗ Централен Балкан Буфер BG0002128 по директивата за опазване на птици. 

 - САМОТО ВОДОХВАЩАНЕ Е В НАЦИОНАЛЕН ПАРК Централен Балкан! 

Искам да припомня, че видно от писмото на ДНПЦБ, и съгласно чл.8, ал.1 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ), територията на НП Централен Балкан е изключителна държавна собственост.

Съгласно чл. 21 на ЗЗТ:
Чл. 21. В националните паркове се забраняват: 1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен
на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради
и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни
комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения; 

Изграденото водохващане, освен че е изградено, съгласно писмо от ДНПЦБ, в несъответствие с
представените проекти и съгласувани координати, е водохващане с цел производство на електроенергия,
което е в нарушение на чл. 21 от ЗЗТ. 

Задаваме си въпросът как една земя, публична държавна собственост, какъвто безспорно е имотът на
територията съгласно и нашите заключения, и заключенията и на БДИБР, става част собственост? Освен това,
реките е НЕВЪЗМОЖНО да бъдат частна собственост. Частни могат да бъдат само съоръженията, но какво
правят там, ако нямат отстъпено право на строеж от МС се питаме ние ? Ами констатации от писмото на
ДНПЦБ?

https://dams.reki.bg/0128-dam/2018-12-09
https://dams.reki.bg/0128-dam/2020-04-18
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Припомняме ви и че това грубо нарушение е престъпление, което се преследва по чл. 278в на НК. Ако вие не
сезирате прокуратурата, ние ще го направим, защото това, което вече наблюдаваме е пълна анархия в
условията на рецидив.

Налице са сериозни нарушения на ЗУТ, ЗЗТ, ЗВ, ЗРА, ЗБР, ЗООС, Рамковата директива за водите, ПУРБ на
БДИБР и куп други закони и разпоредби и не разбираме, как е възможно това да се случва.
настояваме институциите да започнат да спазват и още един закон, който прекрасно, че имаме от 2008г., но
нещо чуденето относно всички онези мерки в ПУРБ остава. Говоря за ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ, Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.

Моля за нова незабавна проверка по случая и да бъдем информирани за предприетите действия!
Както винаги, ние ще похвалим всяко добро дело за спазсяване на реките, но и ще порицаем публично,
ако нищо не се промени!!!

Г-жо Каназирева, случаят Въча беше един от 260 близо случая, с които вече 7ма година запознаваме
отговорните институции, но не виждаме промяна. Не малка част от тези случаи са на ваша територия. Можете
да се запознаете подробно от нашия сайт: https://dams.reki.bg/Dams/Map
Благодаря Ви за това, което направихте до тук, но сама виждате, че в сектор води е пълен безпорядък. А
според нас водите са най-ценния природен ресурс. Моля ви да обърнете внимание на настоящия случай така,
както го направихте за река Въча.

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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