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Уважаеми г-н Димитров,

В качеството си на отговорник в Сдружение „Балканка“ по хидробиологичните
и хидроморфологичните въпроси Ви информирам за следното:

На 03.11.2018 г.,  събота,  около 15 часа,  екип на Сдружението наблюдава и
засне изземване на наносни отложения  от  коритото на река Янтра на около 200
метра надолу по течението от моста по пътя, свързващ селата Петко Каравелово и
Стрелец  (N:43.312345°,  E:25.667208°).  За  горепосоченото  може  да  се  уверите  от
приложените снимки:
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Изземването  на  наносните  отложения  попада  в  границите  на  водно  тяло  с  код
BG1YN307R1027  и  име  ЯНТРА  YNRWB1027  съгласно  Приложение  1.2.4.2  към
Раздел 1 на ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район. Според Закона за водите (чл. 46,
ал.1, т.4) подобна дейност в речните корита се нуждае от разрешително за ползване
на  повърхностен  воден  обект.  Справка  в  Регистъра  на  разрешителните  за
ползване  на  повърхностен  воден  обект (http://www.bd-
dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/ ), не показва наличие на действащо
решение за даване на такива права от страна на компетентния орган. 
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Сезираме  директора  на  Басейнова  дирекция  „Дунавски  район“  и  поради
следните съображения:

- Чл.  118ж,  ал.  2  от  Закон  за  водите  забранява  изземването  на  наносни
отложения от водните обекти, с изключение на река Дунав и водохранилища,
както и в случаите по чл. 140 от същия закон. Считаме, че въпросният случай
няма основания да попада под юрисдикциите на чл. 140, още повече, че в тези
случаи също е необходимо разрешително за ползване на повърхностен воден
обект,  както  и  обявяване  на  обществена  поръчка  от  страна  на  областният
управител,  каквато  не  открихме  в  Регистър  на  обществените  поръчки
(http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL).

- Участъкът  на  река  Янтра  в  землището  на  с.  Петко  Каравелово  попада  в
границите на защитена зона BG0000610 „Река Янтра”, по смисъла на Закона
за биологичното разнообразие, обявена със заповед № РД-401 от 12 юли 2016
г. на Министъра на околната среда и водите. Чл. 118з, т.4 от Закона за водите,
забранява  изземването  на  наносни  отложения,  когато  участъкът  на  реката
попада в зони за защита по чл. 119а, ал.1, т.5, каквото е безспорно поречието
на  река  Янтра  в  едноименната  защитена  зона  по  директивата  за
местообитанията и съгласно Приложение 3.5.1Б към Раздел 3 на ПУРБ 2016-
2021.

- Като Сдружение, чиято кауза е спасяването на реките и хората в България,
във  връзка  с  поетия  ангажимент  да  помагаме  на  структурите  на  МОСВ  и
останалите  държавни  органи,  държим  да  подчертаем,  че  коригирането  и
андигирането на речните корита, заедно с фрагментацията на реките, са двата
основни проблема в хидроморфологично отношение, с които ние (в това число
и  вие)  трябва  да  се  борим.  В  следствие  на  посочените  отрицателни
въздействия, долното течение на Янтра е скъсено няколкократно, засилена е
дънната ерозия, понижено е нивото на подпочвените води в околните земи,
реката е лишена от заливните си тераси и на практика липсва ретензионен
капацитет.  Както може да се  уверите от  платформата  Google Earth  Engine,
след  коригирането  на  реката  през  70-те  години,  коритото  ѝ  престава  да
мигрира, т.е. то е в постоянно влошаващо се състояние на дисбаланс, в което
реката се вкопава все повече и повече.  Като резултат земите на целия регион
се  засушават,  а  високите  вълни  през  влажните  периоди  се  повишават  и
предизвикват по тежки наводнения. Възрастните хора от селата край Янтра си
спомнят  как  пресъхват  кладенците  след  „отрязването“  на  близкия  речен
меандър. Рестрикциите въведени неотдавна в Закона за водите са успех за
управлението на реките и победа на обществения интерес. Изземването на
наносни отложения е равносилно на дънна ерозия и на практика инициира и
интензифицира вкопаването на реката, на фона на нуждата от мерки насочени
в  коренно  противоположната  посока,  а  именно  –  иницииране  на
странична/брегова  ерозия  и  възстановяване  на  меандриращия характер  на
речното корито.

- Не на последно място, изземването на наносни отложения в непосредствена
близост до моста по пътя между Петко Каравелово и Стрелец е предпоставка
за подкопаване основите на моста.  Вече сме видели не един паднал мост
заради изземване на наноси в реките (естествено, винаги природата е обявена
за  виновник,  а  не  некомпетентното  управление).  Естествен  процес  при
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транспортирането на седименти от речния ток е миграцията на създадената
„дупка“ в коритото на реката нагоре по-течението,  в случая -  директно към
основите на моста. 

Уважаеми г-н Димитров,

Въз  основа  на  гореизложеното считаме,  че  въпросното  изземване  на
наносни отложения от коритото на р. Янтра нарушава обществения интерес по
смисъла на чл. 49, ал.1, т.4 от Закона за водите и настояваме за проверка по
случая. Допускаме,  че  вероятно  е  незаконосъобразно  и  при  всички  случаи
нецелесъобразно,  противоречащо  на  обществения  интерес,  немотивирано  и
заобикалящо закона в противоречие с материално правните разпоредби. 

Моля, в качеството ни на заинтересована страна по случая, да ни уведомите,
в  законоустановения  срок,  за  предприетите  от  Вас  действия  по  този  сигнал  на
посочения  в  началото  електронен  адрес,  чрез  сканирано  копие  на  Вашето
становище.  Обещаваме  да  следим  случая  и  при  необходимост  да  предприемем
последващи действия.

Предварително благодарим за разбирането и съдействието!

 Изготвил: Експерт „Хидробиология и хидроморфолoгия“

                                                 към Сдружение „Балканка“:………..…….…………………

                                                                                    /маг. хидробиолог Пенчо Пандъков/

                                                                Председател на УС:………………………………...

                                                          /инж. Иван Пандъков/

05.11.2018г.

Горна Оряховица
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