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СДРУЖЕНИЕ  

„БАЛКАНКА” 

www.balkanka.bg 

 
ДО:  
Министъра на Околната среда и водите 
г-н Емил Димитров 
 
Директора на БДДР 
г-н Петър Димитров 
 
Директора на БДЧР 
г-жа Десислава Консулова 
 
Копие ДО: 
Министър председателя на РБългария 
ген. Бойко Борисов 
 
 
 

КОМПЛЕКСЕН СИГНАЛ  
 
ОТНОСНО: Всички подязовирни ВЕЦ-ове, разположени на питейните язовири - 
Тича, Камчия, Цонево и Бебреш, както и относно хотелския комплекс на язовир 
Цонево във връзка с привеждане на функционирането на тези Инвестиционни 
Предложения /ИП/ в съответствие с изискванията на Закона за Водите, на 
Рамковата Директива за Водите на ЕС и на ПУРБ 2016-2021 на Дунавски и на 
Черноморски райони. 
 
 
Подател: Сдружение ......................................................................................    
Чрез своя представител:  .............................................................................. 
Адрес за кореспонденция:       ................................................................................. 

Тел....................                имейл .............................. 

 
Уважаеми дами и господа, 
 
 В последните няколко месеца язовирите Камчия, Цонево и Тича, които са от 
комплексните и значими язовири по приложение №1 на ЗВ, изпаднаха в криза и 
тежък недостиг на вода, според изявленията на самия министър Емил Димитров. 
Това е видно и от месечните графици за използване на вода от комплексните и 
значими язовири на МОСВ.  
 Пак по изявления на официални държавни органи, водата в Бургас и Варна 
ще поскъпва драстично, защото ще се наложи да се увеличи наличното помпане от 
кладенци на подземни води 
 От друга страна, язовир Бебреш миналата година почти пресъхна, неизвестно 
защо, а през есента на 2016г. беше пресушен до дъно от едноименния ВЕЦ Бебреш 
и населението в община Ботевград остана без питейна вода. Това явление се 
класифицира като Голяма Авария по критериите от приложение №5 точка 2, буква 
"ж" от ЗООС. 
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 От трета страна, на язовир Цонево инвеститорът в хотелския комплекс там 
беше хванат в тежко нарушение, че изхвърля битовите и фекални води от комплекса 
директно в язовира, дибидюс както ги е майка родила.  
 Едновременно с горното, всички ние много добре знаем, че на ВЕЦ-а на 
язовир Пчелина, Радомирско, му бяха изменени служебно условията от 
разрешителното за водовземане, като беше поставено условие ВЕЦ-ът да взима 
вода Само когато язовир Пчелина е пълен догоре, тоест имаме чудесен прецедент 
за изменение на условията в разрешителното за водовземане/ползване и спазване 
на закона. 
 
 Гореизброените комплексни и значими язовири - Тича, Камчия и Цонево - са 
многогодишни изравнители. Тяхното предназначение е при влажна година да се 
напълнят догоре и после да осигуряват вода за ПБВ и/или за напояване и 
промишлени цели в следващите няколко сухи години. 
 Язовир Бебреш е едногодишен изравнител. Неговото предназначение е - през 
пролетта да се напълни догоре и впоследствие да осигурява вида за ПБВ и за 
напояване в останалата суха част от годината. 
 
 Вследствие на новите гореспоменати ИП на посочените язовири, те не могат 
да изпълняват фунциите си, защото на всеки от тия ВЕЦ-ове е поставено условие, 
че могат да започнат да работят веднага след като водата в язовира се вдигне над 
определено ниво - от порядък между над половината /Бебреш/ и над две трети 
/Тича, Цонево и Камчия/ от общия обем на съответния язовир. Специално за язовир 
Цонево се добавя и проблемът, който създава хотелският комплекс, замърсявайки 
водите на язовира с фекални води! 
 
 Що се отнася до правната рамка, обръщаме внимание върху следните 
нейни императивни изисквания: 
 
1. ПУРБ 2016-2021 на Черноморски Район, съдържа следните мерки и действия за 
изпълнение на мерките относно опазване на водите за ПБВ: 
 
В приложение 7.2.в., мярка с код DW_4  и действие с код DW_4_6: 
6. Забрана за  извършването на стопански дейности в  язовири, предвидени 
за използване за питейно-битово водоснабдяване 
 
В приложение 7.2.ж., мярка с код DW_3  и действие с код DW_3_1: 
1. Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск 
да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на 
населението. 
 
 
2. ПУРБ 2016-2021 на Дунавски Район, съдържа следните мерки и действия за 
изпълнение на мерките относно опазване на водите за ПБВ: 
 
В приложение 7.2.7., мярка с код DW_4  и действие с код DW_4_6: 
6. Забрана за  извършването на стопански дейности в  язовири, предвидени 
за използване за питейно-битово водоснабдяване - приложима за язовир 
Бебреш 
 
В приложение 7.2.8., мярка с код DW_3  и действие с код DW_3_1: 
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1. Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск 
да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на 
населението. - приложима за целия ДРБУ 
 
 Във връзка с мярка с код DW_4  и действие с код DW_4_6, обръщаме 
специално внимание, че в съответствие с чл.44 от ЗВ, мястото на водовземане на 
всеки от гореизброените ВЕЦ-ове е съответният воден обект - язовира, тоест 
стопанската дейност по отнемане и отклоняване на водите от водния обект /най-
важната част от водовземането/ се извършва вътре в самия язовир, независимо че 
използването на енергията на водата може да става на друго място.  
 
ИСКАНЕ: 
 При тази фактическа обстановка и правна рамка, уважаеми дами и 
господа, всички Вие имате своите отговорности и задължения по ЗВ и по 
ПУРБ. Ето защо настояваме: 
 
1. Министърът на околната среда  и водите 
- В съответствие с мерките в ПУРБ, да измени служебно разрешителните за 
водовземане на ВЕЦ-овете на язовирите Тича, Цонево и Камчия, като определи 
условия за допускане на работата на съответния ВЕЦ на пълна мощност САМО 
когато язовирът е пълен догоре!  
 В останалото време съответният ВЕЦ да може да отработва САМО водите, 
които се използват за други ползватели с вече придобити права - например за 
промишлеността на Девня /язовир Цонево/, за напояване /язовир Тича/ или за ПБВ 
на населените места /Тича и Камчия/ 
- На основание разпоредбите на чл.199, ал.1, изречения първо и второ, във 
връзка с чл.199а, ал.1, изречение първо, второ и трето от ЗВ, да прекрати 
ползването на воден обект - язовир Цонево - за новия хотелски комплекс там, който 
предизвика директно и нагло замърсяване на водния обект, предназначен за ПБВ.  
- На същото основание и поради факта, че язовир Бебреш беше източен от ВЕЦ 
Бебреш през 2016, от което настъпи Голяма Авария с лишаване на хиляди хора в 
община Ботевград от питейна вода за много часове подред, да прекрати 
водовземането и да спре дейностите по отнемане и отклоняване на вода от язовир 
Бебреш за едноименния ВЕЦ на същия язовир, поради факта, че чрез работата на 
този ВЕЦ местното население е оставено без питейна вода, тоест са нарушени 
обществени интереси и вече придобити права.  
 
2. Директорът на БДЧР 
- Да изпълни мерките в ПУРБ, за които той е компетентен, и също да отнеме 
разрешителното за ползване на ПВО язовир Цонево за хотелския комплекс там.  
 
3. Директорът на БДДР 
- Да измени служебно разрешителното за водовземане на ВЕЦ Бебреш на 
едноименния язовир, като определи условия за допускане на работата на този ВЕЦ 
САМО когато язовирът е пълен догоре! Това важи само ако министърът не изпълни 
законовите си задължения по искане №1. 
 
 Повтаряме, че подобни действия със същия характер вече бяха 
приложени за ВЕЦ-а на язовир Пчелина, който дори не е предназначен за ПБВ! 
 
 Надяваме се да изпълните исканията за да спазите закона, както и да ни 
уведомите на посочения в началото електронен адрес за предприетите от Вас 
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действия или бездействия, за да предприемем или не и ние съответните наши, 
евентуално реципрочни действия по реда на АПК.  
 
 
Предварително благодарим за разбирането и съдействието! 
 
 
 
          Съставил:      

Дата 29.09.2020г.                     член на УС:..........................................     

                 / ........................................... / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


