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Сдружение Балканка - Сигнал за дейности извършвани в коритото на р. Вит

Иван Пандъков <ivanpandakov@gmail.com> 8 ноември 2019 г., 16:33
До: 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, edno_gishe@moew.government.bg, office@riew-pleven.eu

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на председател на УС и отговорник по проблемите свързани с околната среда в Сдружение
Балканка - гр.София, първоначално бих искал да Ви информирам за следното: в изпълнение на
програмата на Сдружението за спасяване на българските реки от убийствените последствия от издаваните
разрешителни, незаконни дейности и нарушение и на самите изпълнители, както и желанието да
съдействаме, доколкото е възможно на структурите на МОСВ, 

подавам СПЕШЕН сигнал за дейности извършващи се в коритото на река Вит в участъка между село Торос и
моста на Боаза, територията на БДДР. Нямаме представа какво точно се извършва, но цялата река е
разорана, дърветата по бреговете на реката и в заливаетмите тераси, представляващи местообитание 91Е0,
буквално се изкореняват. Огромни камиони кръстосват речните брегове.

Само отбелязвам, че река Вит в участъка попада в ЗЗ "Български извор" BG0001036 по директивата за хабитатите. 
Участъка от реката се обитава от редица редки и защитени видове риба, част от които включени в Червената книга на 
РБългария, а друга част са видове от Приложение II на директивата. Видовете бяха регистрирани повторно преди две 
години при проучване от WWF България по проект Life + "Свободни риби" http://www.wwf.bg/what_we_do/
rivers/free_fish/dokumenti/. 

Напомням ви, че наблюдаваното изкореняване на повече от едно дърво по бреговете на реката представлява сеч, че 
дърветата по бреговете на реката СА крайречна растителност, а това е забранено съгласно ПУРБ 2061-2021, колкото и 
да отказвате да повярвате.

Молим да извършите незабавна проверка, защото докато ние си седим вкъщи, животът в реките изнемогва
(там, където изобщо е останал). 

Моля да бъдем уведомени за извършената проверка и предприетите действия при установяване на
нередности. Доколкото не можем да допуснем, че дойности видими и от главния път София- Варна, не биха
останали незабелязани от вашите инспектори, допускаме, че дейностите се извършват с необходимите
разрешителни. Моля да проверите и при установяване на превишаване на параметрите по разрешителното да
предвидите максимални санкции, преустановяване на дейността и възстановителни дейности.

След като лично станах свидетел на дейността за мен е учудващ мащаба на действие в случай, че става
въпрос за поредното "прочистване". За съжаление нарушенията са видими с просто око. Надявам се да ги
констатирате и Вие.

Не е за пренебрегване и факта, че допълнително бяхме потърсени от местни граждани, за съдействие, тъй
като нещата на пръв поглед изглеждат напълно излезли от контрол.
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В случай, че установите, че няма нарушение, моля за официално становище, за да го предадем на
заинтерисованите граждани и да ги успокоим, че всичко е наред и за тяхно добро.

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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