До:
Директора на Басейнова
дирекция Дунавски район с
център Плевен (БДДР)
Г-н Петър Димитров
Директора на Регионална
инспекция по околната среда и
водите - София
Г-жа Ирена Петкова
Копие до:
Министъра на околната среда и
водите
Г-н Нено Димов
Кмета на гр.Ботевград
г.н Иван Гавалюгов

ВЪЗРАЖЕНИЕ
Против: Съобщение изх.№ПВ2-00200 на БДДР за предстоящо изменение на
параметрите на разрешително за водовземане №11140131/20.04.2012 от
повърхностен воден обект язовир Бебреш, продължено с решение
№825/06.08.2012г. на директора на БДДР с цел производство на
електроенергия посредством МВЕЦ Бебреш, с.Врачеш, община Ботевград
И против: Становище за допустимост изх.№5385/19.09.2017г на БДДР по
отношение Промяна на горното инвестиционно предложение /ИП/
Подател: Сдружение „Балканка”,
Чрез своя представител:
Димитър Йорданов Куманов
Адрес за кореспонденция:

Уважаеми господин Димитров,
Уважаема г-жо Петкова,
Във връзка с постъпила информация от обявления на сайта на БДДР за
горното инвестиционно предложение, в качеството си на представляващ
сдружение Балканка, в което членуват хора от община Ботевград и където
имаме още много съмишленици:
Ви уведомявам, че възразяваме най-категорично, както срещу
горецитираното Становище за допустимост на ИП, така и срещу предстоящата
промяна на параметрите на разрешителното за водовземане на МВЕЦ Бебреш,
със следните мотиви:

1

Язовир Бебреш е изграден и пуснат в експлоатация по време на
социализма с цел да осигурява за района на гр.Ботевград и населените места в
общината вода за питейни нужди и за напояване. Идеята е била малката река
Бебреш, която е основен източник на вода в язовира, да го напълва пролетно
време, след което водата в язовира да се ползва за посочените цели през
останалата част от годината. В този смисъл язовир Бебреш е проектиран и
изграден като едногодишен изравнител само за питейни нужди и напояване.
Преди да се изгради новата ВЕЦ Бебреш, в нормална по влажност
година язовирът се пълнеше догоре през пролетта и се източваше до само
една трета от височината на полезния му обем през есента и зимата. Тоест
потреблението на вода от язовира значително надвишава притока в него, освен
през пролетта.
След пускането на новата ВЕЦ, в края на миналата година язовирът
беше напълно пресушен и населените места в общината останаха без вода за
пиене и за напояване. По този начин се доказа безусловно, че притокът на вода
в язовира е крайно недостатъчен, за да може към основните ползватели на
вода да се добави още един такъв огромен ползвател, какъвто е новия МВЕЦ
Бебреш. Поначало за нашите членове и симпатизанти в общината е напълно
необяснимо изобщо защо, кой и как разреши да се изгражда новият ВЕЦ, при
положение че при социализма проектантите на язовира и държавните органи,
които са взели решението той да се изгради, не са предвидили такова нещо. В
този смисъл намираме, че съвременните проектанти и държавни органи
поначало са допуснали грешка, като са разрешили новата ВЕЦ, защото водата,
събирана в язовира, не може да стига и за такава цел на водоползване, при
положение че, съгласно чл.50, ал.4 от ЗВ водата за питейни нужди и за
напояване се осигурява с предимство пред производството на електроенергия.
Ето
защо
намираме,
че
Становището
за
допустимост
изх.№5385/19.09.2017г на БДДР по отношение промяната на ИП по такъв
начин, че да се допуска работа на ВЕЦ Бебреш в пълния работен обем до кота
ННРВН на язовира, е абсолютно недопустимо и е издадено в тежко нарушение
на цитирания чл.50, ал.4 от ЗВ, нищо че този член от ЗВ е цитиран в самото
становище, тоест е известен на БДДР. Тъй като писмо изх.№5385/19.09.2017г
на БДДР е адресирано до директора на РИОСВ София и то очевидно е
изготвено в рамките на някаква процедура по ОВОС или преценка за
необходимостта от ОВОС, молим, да приемете най-категоричните ни
възражения срещу това становище на директора на БДДР.
По отношение на съобщение изх. №ПВ2-00200 на БДДР за предстоящо
изменение на параметрите на разрешително №11140131/20.04.2012 за
водовземане от повърхностен воден обект язовир Бебреш за разглежданото
ИП, Ви уведомявам за следното:
1. Кота НВРВН на язовир Бебреш е 498.10 метра, а кота ННВРН за язовира е
475.50 метра. Това прави височина на полезния обем на язовира от 22.6
метра. При положение че досегашната допустима кота ННВРН за ВЕЦ
Бебреш се променя от 493.00 на 490.48 метра, това означава промяна на
височината на полезния работен обем за ВЕЦ-а от 5.10 на 7.62 метра. А
това означава, че ВЕЦ Бебреш ще може да работи, докато се източи около
половината вода от язовира и вероятно повече от половината даже.
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3.

4.

5.

Намираме това положение за абсурдно, защото то гарантира, че община
Ботевград ще остава на сухо в края на есента при даже средна по влажност
година.
В качеството си на национално отговорно сдружение ние вярваме
безрезервно, че всеки национално отговорен инвеститор спазва
законите и условията на разрешителното. Ето защо напомняме на БДДР
и на РИОСВ София, че в края на миналата година, при валидни и спазвани
параметри на разрешителното за водовземане, които сега искате да се
променят, населените места в Ботевградско пак останаха на сухо, от което
страдаха и наши членове. А миналата година не беше особено суха.
Подчертавам, останаха без вода - при досегашните параметри на
разрешителното, които са били спазвани безусловно, видно и от факта, че
няма наложени от компетентния орган глоби на ВЕЦ Бебреш за неспазване
на параметрите на разрешителното. Ако в разрешителното сега се намали
още кота ННВРН за ВЕЦ Бебреш, това гарантира, че Ботевград ще остава
на сухо и при много по-влажни години от миналата. Независимо дали и
какви становища е представил инвеститорът, за да убеждава БДДР и
РИОСВ, ние, заедно с Вас, вече имаме опит, който доказва обратното. За да
се убедите какво се случи миналата година, моля да се запознаете с
данните от следния линк:
https://dams.reki.bg/0017-dam/2016-11-10
Разбира се, би могло да се допусне като възможност и че, колкото и да е
невероятно, миналата година инвеститорът не е спазвал параметрите на
разрешителното и затова районът остана без вода. Тоест, е било
извършено нарушение и никой не го е хванал навреме - това е още поневъзможно, доколкото компетентните органи по конпрола у нас също си
вършат работата качествено, но все пак - нека да го допуснем. Обаче тогава
е още по-недопустимо нарушителят да се възнаграждава с подобряване на
условията за него, за сметка на населението на община Ботевград.
По отношение на факта, че разрешените за ползване водни количества не
се увеличавали, според изявление на представителя на БДДР Веселин
Монев пред общинския съвет на община Ботевград, намираме, че трябва да
се прави разлика между разрешено водно количество за ползване и
годишен лимит на водоползване. В разрешителното за водовземане се
ограничава годишният лимит, който не може да бъде надхвърлян,
независимо от влажността на годината, а не му се разрешава определено
водно количество, което да харчи всяка година - дори и най-маловодната.
Ето защо е от такава изключителна важност водното ниво, под което ВЕЦ
Бебреш не трябва да работи, за да се гарантира водоснабдяването за
приоритетните нужди на община Ботевград. Да не говорим, че измерваното
водно количество от собственика на ВЕЦ може много лесно да се
манипулира и е невъзможно да се следи от хора без право на достъп за да
го проверяват, включително общинските власти, докато наблюдението на
водното ниво в язовира е елементарно и веднага може да се сигнализира на
компетентния орган, ако ВЕЦ Бебреш работи под него.
Като цяло населението на община Ботевград е настроено против ВЕЦ
Бебреш, заради който хората, включително нашите членове, останаха без
вода в края на 2016г. Самият ВЕЦ не би трябвало да съществува въобще,
защото е очевидно, че проектантите са надценили притока на вода в
язовира и са излъгали компетентните органи и даже са излъгали
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