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ДО 

НПС „МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ“ – КИИП 

 

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-

ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ МДГЕ’2019 НА ТЕМА: АКТУАЛНИ 

ПРОБЛЕМИ НА ХИДРОГЕОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Сдружение Българска асоциация по подземни води  изразява своята 

изключителна удовлетвореност от организацията и провеждането на 04-

05.10.2019г на  Национална научно-приложна конференция МДГЕ’2019 на тема: 

"Актуални проблеми на хидрогеологията в България". Сърдечно благодарим 

на организаторите, лекторите  и  НПС „МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И 

ЕКОЛОГИЯ“ – КИИП за своята финансова подкрепа. 

Считаме, че такива професионални форуми е редно да се провеждат 

задължително и не по-рядко от 1-2 пъти годишно, на които да се дискутират 

инженерногеоложки и хидрогеоложки проблеми  съпъстващи  нашата работа.  

КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРОЕКТИРАНЕ  и  за в бъдеще със своя авторитет е необходимо категорично 

да защити труда на своите проектанти  като заяви пред съответните 

министерства, че промени в нормативните документи  могат  да бъдат 

извършвани само и единствено чрез широка дискусия от специалисти в 

съответните области.  

Необходимо е да се регламентира с подходяща законова уредба 

изготвянето  на становища от съответните  инстанции да става само при 

условие, че е последните разполагат с професионални кадри притежаващи 

необходимата инженерна  специалност, което да гарантира компетентността 



на административните актове. Недопустимо е доктори и/или санитарни 

инспектори от МЗ да оценяват по компетентност  инженерни хидрогеоложки 

разработки като например проекти за санитарно-охранителни зони. От друга 

страна липсата на достатъчно професионални кадри в структурите на МОСВ 

води до забавяне на процедурите по регламентиране на водовземания.  

Необходими са спешни мерки за запазване на професията инженер- 

геолог хидрогеолог предвид катастрофалното спадане на кадри в съответните 

ведомства и  липсата на студенти   вследствие на непрекъснатите 

икономически кризи  довели до обезценяване на труда и от там до логичен 

морален и  професионален  упадък.   

Предлагаме на Вашето внимание  на евентуална  бъдеща дискусия някои 

многократно предлагани от нас законови промени, с които ще облекчат 

значително разрешителният режим по регламентирано водовземане от нови и 

същестуващи водовземни съоръжения разкриващи подземни води: 

1. Считаме, че  заложените в чл. 93, ал. 4 от ЗООС регламенти и 

конкретно  тези от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС –т.1 буква 

"г"- "дълбоки сондажи" и т. 10, б. „н”  “добив на подземни води” следва да  

отпаднат  от критериите за преценяване необходимостта от ОВОС към ЗООС. 

Единствено компетентентни органи за преценяване на процедурите по 

водовземане да останат  Басейновите дирекции, в които все още има 

специалисти по подземни води. 

2. В  планираната НАРЕДБА за зоните за защита на водите, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води е 

необходимо да се предвиди възможност при липса на достатъчен терен  (по-

малък от регламентираните сега 100кв.м) поясът за пряка охрана да бъде 

минимизиран  според даденостите на терена. По този начин ще бъдат най-

после учредени пояси I на СОЗ на  много известни водоизточниците като 

например НМВ „Сандански“, „Гулийна баня“, „Княжево“, „Горна баня“ и 

много други, за които сега действащата нормативна уредба не дава 

алтернатива.  

Условието Пояс II на СОЗ да бъде  поне 25% от пояс III трябва да отпадне 

поради обстоятелството, че същата нормативна уредба задължава зоните да се 



определят чрез хидрогеоложко моделиране. Последното условие е напълно 

достатъчно и е прецизирано през хидрогеоложко моделиране, а не през 

елементарно геометрично изчертаване.  

3. Добиването на писмено съгласие на собствениците на терени 

попадащи в поясите на СОЗ следва да отпадне като напълно неосъществимо. 

Проектиране на СОЗ е необходимо да се извършва само и единствено за 

водоизточници използвани за питейно-битово водоснабдяване на населените 

места и за водоизточници разкриващи минерални води. При всички останали 

случаи Инвеститорът следва да поеме нужните дейности по подходяща 

конструкция на съоръжението и категорично пречистване на водите преди 

употребата, им  което е напълно достатъчно.    

Представените по -горе професионални  и законови проблеми  свързани 

с опазването и стопанисването на подземните води предлагаме на дискусия с 

управлението на  КИИП и представители на Българска асоциация по подземни 

води. 

 Оставяме на Вас отговорността за приемане или отхвърляне на вече 

направените  предложения и писменното им представяне към съответните 

ведомства. 

 

   

 
 

Дата :07.10.2019г                                                                                                 С уважение  
   Инж. Величко Величков – Изп. Директор    


