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ПАРТНЬОРИ И 
СПОНСОРИ НА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА 
 

Американски университет 
в България 
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среда и водите 
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здравеопазването 
Община Благоевград 
проф. Браян Пидърсън, 
САЩ 
проф. Даниел Соли, САЩ 
Регионален екологичен 
център за Централна и 
Източна Европа 
Световно партньорство за 
водите (GWP) 
Съюз на северните народи 
за устойчиво развитие 
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                                                             До Министъра на  
                                                                   околната среда и водите 
                                                                   София 

  
Изх. # 19/30.09.2004 
 

                       ОТНОСНО: Бюлетин за имисионно състояние на                
повърхностните и подземни води за първото полугодие на 2004 
година в териториалния обхват на Басейнова дирекция 
Западнобеломорски район – Благоевград 

 
Уважаема госпожо Арсенова, 
 
Най-напред искаме да изразим неудволетворението си от факта, че 

въпреки молбата ни към директора на Басейновата дирекция, документите 
за срещите на Басейновия съвет за Западнобеломорски район да бъдат 
изпращани и до резервния член на съвета, това не се прави. Ето защо, аз Ви 
изпращам официалното становище на организацията ни със закъснение и 
не мога да представя такова за всички представени на последната среща на 
Басейновия съвет документи, тъй като все още не разполагам с копия от 
тях. 

Предложения документ, който е озаглавен “Бюлетин” сериозно се 
разминава, като съдържание с целите и задачите, които има Басейновата 
дирекция. Най-големите недостатъци на този документ са: 

1. Допуснати са груби грешки 
2. Поднесената информация не е добре представена 
3. Липсва аналитична част 
4. Няма данни за извършени биологични наблюдения, които са най-

добрия показател за състоянието на водите 
5. Има неяснота по отношение на: 

 размера на наблюдаваните участъци и техния процент, спрямо 
целия обект; 
 процента на наблюдаваните обекти, спрямо всички такива; 
 специфичните индикатори за оценка на управлението на 
водите; 
 количеството на водите в добро състояние по типове водни 
обекти. 

6. Няма индикации за интегрирано управление на водите. 

Пиша писмото си до Вас, надявайки се, становището ни да Ви бъде  
полезно и за другите басейнови дирекции. 

                                    
                     С уважение: 
                                         инж. Калин Анастасов 
                                         Председател 

 
 


