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Изпълнителна агенция по околна среда

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

КАВ

Качество на атмосферният въздух

КИН

Културно и историческо наследство

КФС

Комплексна фонова станция

МВЕЦ

Малка (Мини) водно електрическа централа

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НАИМ-БАН
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ВЪВЕДЕНИЕ
Проектът за Общ устройствен план на община Девин (ОУП), е разработен в
изпълнение на Решение на Общински съвет Девин и договор № 186 /05.03.15г. с предмет:
„Изработване на проект за общ устройствен план на Община Девин“, сключен между
обединение „План консулт Девин“ ДЗЗД и община Девин.
Проектът за изработване на общия устройствен план (ОУП) на община Девин се
изготвя от Обединение „План консулт Девин” ДЗЗД след спечелен конкурс по ЗОП.
Ръководител на авторския колектив, разработващ ОУП на Община Девин е Проф. арх.
Иван Николов Никифоров.
Екологичната оценка на общия устройствен план на община Девин се разработва като
част от общата задача от страна на Обединение „План консулт Девин” ДЗЗД, като е използван
като консултант Лемна – Екоинвест България АД, гр. Бургас.
В разработвания проект за „ОУП на община Девин” – 2014 г.-2015г. и в заданието за
обхват и съдържание на Доклад за ЕО са взети предвид препоръките на контролния орган,
посочени в становище на РИОСВ Смолян (изразено с писмо с изх. № КПД-14-253
(3)/04.07.2014 г. Директора на РИОСВ-Смолян).
Разработеното през 2015 г. задание за съдържание и обхват на ОУПО Девин е
консултирано с компетентния орган по околна среда, който изразява становище в писмо с изх.
№ КПД -14 -253 – (6)/14.07.2015 г., че заданието за обхват и съдържание на ЕО: като цяло е
съобразено с изискванията на нормативната уредба по ЕО и е съобразен с характера, предмета,
и предвижданията на ОУП на община Девин.
Процедирането по ЕО на ОУПО Девин се забави от страна на Възложителя, поради
проявени интереси от страна на обществеността и отделни Инвеститори, изявени по време на
проведени срещи на представители на община Девин по кметства с населението на съставните
населени места в общината за обсъждане на разработения през 2015 г. ОУПО Девин.
Макар, че е получено положително становище от компетентния орган за Заданието,
изработено през 2015 г., се наложи актуализирането му.
Необходимостта от разработване на актуализиранотo задание за съдържание и обхват
на ДЕО на ОУПО Девин е продиктувана от проведена устна консултация с Директора на
РИОСВ-Смолян и изтъкнати от компетентния орган мотиви, че за изтеклия период има
промяна на много нормативни документи от екологичното законодателство, и че
е
задължителна актуализацията му във връзка с влезли в сила за периода 2015-2020 г. програми
(например ПУРБ 2016-2021 г. на БД ИБР, Програма за управление на отпадъците на община
Девин и др.), планове и документи.
Настоящият Доклад за екологична оценка е съобразен с проведените консултации на
актуализирано задание за съдържание и обхват на ДЕО на ОУПО Девин по чл.19 и чл. 19а от
Наредбата за ЕО и получените становища от всички институции: включващи органите по чл.4
и чл.13 от Наредбата за ЕО: БДИБР – Пловдив (становище - писмо с изх. № ПУ-02-85 (1)/
26.05.2020 г., писмо с изх. № ПУ-01-436 (4)/19.06.2020 относно: допустимост на плана), от
РЗИ – Смолян (писмо с изх. № 07–121-1/15.05.2020 г. относно: Актуализирано задание) и на
РИОСВ-Смолян (Писмо с изх. № КПД-11-155-(3)/19.05.2020 г., Писмо с изх. № КПД-11-155(7)/24.06.2020 г. относно Актуализирано Задание на ДЕО, Писмо с изх. № КПД-11-155(9)/31.07.2020 г. относно ДОСВ), както и със становищата на останалите институции, включени
в схемата за провеждане на консултации.
Изпълнени стъпки по процедурата по ЕО
 Предлаганата структура и съдържание на настоящия доклада е подчинена на
посочените изисквания в становището на компетентния орган, както и на чл.86, ал. 1,
ал.2 и ал.3:
Докладът за екологична оценка на ОУПО Девин е съобразен с писмата на
РИОСВ-Смолян: писмо с изх. № КПД-11-155-(3)/19.05.2020 г., писмо с изх. № КПД-11-155(7)/24.06.2020 г. относно Актуализирано Задание на ДЕО и Писмо с изх. № КПД-11-155-
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(9)/31.07.2020 г. относно ДОСВ, както и с писмата на БДИБР – Пловдив - писмо с изх. №
ПУ-02-85 (1)/ 26.05.2020 г. и
писмо с изх. № ПУ-01-436 (4)/19.06.2020г., относно
допустимостта на плана и съдържа всички изискуеми раздели и документи.

ДЕО на ОУПО Девин е подложен на консултации по чл. 20 от Наредбата по ЕО
и на обществено обсъждане на 11.11.2020 г., и е съобразен с всички постъпили
мнения, становища и препоръки от съответните институции. Настоящият доклад е в
съответствие с изискванията на компетентния орган, а именно: писма на
РИОСВ-Смолян с изх. № КПД-11-155-(22)/29.12. 2020 г., и с изх. № КПД-11-155(24)/20.01.2021 г.,
и писмо на БД ИБР-Пловдив,
с изх.
№ ПУ-01-879
(3)/18.01.2021г.
Описание на съдържанието на основните цели на плана или програмата и връзката с
други съотносими планове и програми
В Доклада за екологична оценка (ДЕО) на Общия устройствен план на община (ОУПО)
Девин за описани физическите характеристики на община Девин и на плана, необходимите
площи за реализиране на предвижданията вкл. земеделски земи, горски площи, устройствени
зони, за рекреация, промишлени и производствени зони и техническа инфраструктура.
Задълбоченият анализ на текущото състояние на територията и изградената
инфраструктура се очаква да създаде добра основа за устойчиво и балансирано планиране и
развитие на територията на общината в дългосрочна перспектива. При изготвянето на ОПУ се
разглеждат и вземат предвид съответните програмни документи общинско, областно и
национално ниво, съобразени със специфичния ресурсен потенциал на общината.
1

1.1

Анотация на Общ устройствен план на община Девин

1.1.1 Местоположение на община Девин
Община Девин е включена в административно-териториалните граници на област
Смолян и Южния централен район на планиране. Териториалната структура на община Девин,
граничи с тези на общините Смолян, Борино, Батак, Кричим, Перущица и Чепеларе и на юг
достига до държавната граница с Гърция.
Според закона за административно-териториално устройство на Република България
община Девин е „трета“ категория община и в териториалната ѝ структура влизат 15 селищни
образувания, от които един град – Девин и селата Беден, Брезе, Водни пад, Грохотно, Гьоврен,
Жребово, Кестен, Лясково, Михалково, Осиково, Селча, Стоманево, Тешел, Триград, Чуреково.
Територията на община Девин е 575 km2 и представлява и 0.5 % от територията на Република
България и 17,83% от територията на област Смолян, от които 144 692 dka са земеделски
територии, което се равнява на 26,5 % от територията на общината, като обработваеми са 61
081 dka; 383 245 dka са горски територии, което е 71,5% от територията на общината,
урбанизирани територии – 5030 dka или 1,1%; заети от водни течения и площи – 4189 dka или
0,7% от територията на общината; за добив на полезни изкопаеми – 35033 dka.
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Фигура 1 Местоположение и граници на община Девин
Нормативни документи, имащи отношение по териториално-устройствените проблеми
на ОУП на община Девин:
 Писмо от МОСВ с Изх.№ № КПД-14-253 (6) от 14.07.2015 г. на РИОСВ, Смолян
за изготвяне на доклад екологична оценка (ДЕО) и доклад за оценка за степента
на въздействие (ДОСВ) към проекта,
 Писмо от Изпълнителна Агенция по горите за развитие на горските територии
на територията на общината,
 Закон за опазване на околната среда и водите;
 Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г.;
Приет е и актуализиран Общинския план за развитие на община Девин за периода 20142020 г. Общият устройствен план на община Девин е основа за цялостното устройство на
териториите на общината. Предвижданията на общия устройствен план, с който се определя
общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и
предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите
на културно-историческото наследство;
 ПУРБ 2016-2021 г. на БД ИБР-Пловдив;
 ПУРН 2016-2021г. на БД ИБР-Пловдив;
 Общински план за управление на дейностите по отпадъците 2017-2020г.;
При разработване на ОУП на община Девин са проучени, анализирани и
систематизирани предложения за териториално-устройствено и социално-икономическо
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развитие, направени в други проекти и планове за територията на общината, отделни нейни
части или населени места, а така също и регионални планове и проучвания. При разработване
на ОУП на община Девин авторският колектив се е опирал на основни стратегически цели.
Стратегическа цел
Общият устройствен план на община Девин трябва да създаде пространствена планова
основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите
стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Девин
природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. Подобряване на условията за
развитие на туристическата функция на община Девин, в съответствие с богатите природни и
антропогенни, рекреационни условия и ресурси.
За постигането целта на разработката се решават следните важни задачи:
 Определяне на общата структура на територията.
 Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите при
съблюдаване на режимите, установени със специални закони.
 Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура.
 Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне
разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината,
както и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни
мрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално значение.
 Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими
природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и
начини на устройство и защита.
 Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на
общината и природната ù среда, с оглед нейното опазване.
 Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни и
други ресурси, с оглед тяхното опазване.
 Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културноисторическото наследство и природните забележителности.
 Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на
последователност на реализирането им във времето.
В контекста на описаните по-горе цели и задачи, на които общият устройствен план
трябва да даде отговор, очакваните резултати от прилагането му са свързани с осигуряване на
добра териториално-устройствена основа за балансирано управление на територията на база
териториалните особености на района, социалните и демографските прогнози за развитие на
общината, екологичните дадености и природните ресурси и др.
Пространствено развитие на мрежата от населени места и функционалните
системи
Разработеният ОУП на община Девин предлага обособяване на нови зони за растеж и
обитаване чрез разработване на Полицентричен модел на развитие.
В концептуално отношение, като основен център на растеж се запазва град Девин и
разположените в неговия обхват населени места – Грохотно, Гьоврен, Беден, Брезе и Тешел.
Вторични центрове се обособяват на север и на юг при селата Селча и Триград.
Северният вторичен център Селча, включваща населените места Михалково, Осиково,
Стоманево и Чуруково.
Южният вторичен център Триград, включва населените места Жребево, Кестен и Водни
пад.
В основата на този модел, за пространствено развитие, стои най-атрактивният сценарий
с акцент върху формирането на три групи силно изявени селищни структури – полюси Селча,
Девин, Триград, към които гравитират останалите селища в общината.
Този урбанистичен модел носи в себе си потенциала на:
1.1.2
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Фигура 2 Полицентричен модел

Пътната мрежа,
Носимоспособност и сигурност;
Бърз общински транспорт,
Минимизирани разходи за поддръжка на пътната мрежа,
Подобрена транспортна достъпност на бърза помощ и противопожарната
охрана до всички населени места;
 Подобрен достъп до предлаганите услуги и туристически обекти в общината и
по-голяма сигурност на населението в малките селищни структури.
Зониране и устройствени режими
С одобряване на ОУП на община Девин и правилата и нормите към него, са
задължителни по отношение на неговото прилагане. По този начин се определя общата
концепция за устройство на територията и концепцията за устройство на тази територия по
функционални системи:
 Система за обитаване,
 Зелена система,
 Територии за озеленяване,
 Територии за спорт и развлечение,
 Транспортно-комуникационна система,
 Инженерно-техническа инфраструктура.
Система “Обитаване”
С ОУП на община Девин се обособяват:
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Вилна зона - Ов. Предвидените градоустройствени показатели са съобразени с
изискванията на чл. 28, ал. 1от Наредба № 7 (2003 год. на МРРБ/ /Обн.ДВ бр. 3
/2004) за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ПНУОВТУЗ). Тази устройствена зона попадаща в защитени
зони (по Директива 92/43/ЕЕС и Директива 2009/147/ЕО).
 Предимно производствена дейност – Пп1. ОУП определя еднакъв режим на
„Предимно производствена зона” за всичките производствени зони в общината.
Попада в защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС и Директива 2009/147/ЕЕС
 Зони за курорт и отдих – Ок1. Озеленяване мин. 50%, като половината от нея
трябва да бъде за висока растителност. Попада в защитени зони по Директива
92/43/ЕЕС и Директива 2009/147/ЕЕС).
 Зона за спорт и атракции – Са1. Устройствената зона попада в защитени зони по
Директива 92/43/ЕЕС за местообитанята.
 Гробищен парк – Тгп1. Изграждане на гробищен парк е предвидено в землища
попадащи в защитени зони по Директива Директива 92/43/ЕЕС и Директива
2009/147/ЕЕС и Директива 2009/147/ЕЕС.
 Озеленяване, паркове и градини – Оз1. В ОУП е предвидено да се извърши
озеленяване за паркове и градини на територията на град Девин попадаща в
защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС.
 Зелена система
В град Девин е разположен парк „Острова“, който се намира по поречието на р.
Девинска, преминаваща през централната градска част, който има потенциал да се развие и
превърне в предпочитано място, както за местните жители, така и за посетителите на града. В
ОУП е предвидено да се извърши озеленяване за паркове и градини на територията на град
Девин, както и извън градско озеленяване.
1.1.3 Структура и баланс на територията
Съгласно нормативните уредби на България основното предназначение на териториите
на една община, определени с общите устройствени планове са:
 Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания),
 Земеделски територии,
 Горски територии,
 Защитени територии и
 Нарушени територии за възстановяване.
В съответствие с изискванията на Наредба № 8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове, в следващата таблица е представен баланс на територията
на община Девин и разпределение на териториите по основно предназначение.
1.1.3.1 Баланс на територията на община Девин
Балансът на територията на община Девин по опорен план и съгласно предвижданията
на проекта на ОУПО Девин са представени в следващата таблица.
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Таблица 1 Балансът на територията на община Девин по опорен план и по проект ОУПО Девин
БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
Територии с общо предназначение
Жилищни функции
Обществено-обслужващи функции
Производствени дейности
Складови дейности
Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
Озеленяване, паркове и градини
Спорт и атракции
Стопанско обслужване
Обработваеми земи-ниви
Обработваеми земи-трайни насаждения
Необработваеми земи
Гори*
Горски земи*
Водни площи
Транспорт и комуникации
Техническа инфраструктура
Гробищен парк
Недефениран НТП и функция
Защитени и нарушени територии
Територии за природозащита
Територии за опазване на културното наследство
Територии с особена териториалноустройствена защита
Територии за възстановяване и рекултивация
Обща площ:

Опорен план
площ
/xa/
%
510.60
0.89
2.09
0.00
35.91
0.06
2.48
0.00
20.51
0.04
26.21
0.05
4.90
0.01
88.50
0.15
2346.80
4.09
221.47
0.39
11203.81
19.53
40661.03
70.86
418.01
0.73
741.70
1.29
208.07
0.36
63.16
0.11
7.50
0.01
271.86
0.47

ОУПО*
площ
%
/xa/
536.47
0.93
1.95
0.00
36.48
0.06
2.48
0.00
174.32
0.30
23.25
0.04
21.45
0.04
83.83
0.15
2312.59
4.03
221.47
0.39
11064.28
19.28
40655.58
70.85
418.01
0.73
740.65
1.29
205.29
0.36
60.01
0.10
8.29
0.01
268.41
0.47

363.44
0.17
180.11
0.82
57379.17

363.44
0.17
180.11
0.62
57379.17

0.63
0.00
0.31
0.00
100.00

0.63
0.00
0.31
0.00
100.00

Увеличение
площ /xa/
25.87

Намаление

Изменение

площ /xa/

%

0.15
0.56
153.82
2.96
16.55
4.67
34.21
139.53
5.45
1.04
2.77
3.15

5.07
-7.04
1.57
750.04
-11.29
337.42
-5.28
-1.46
-0.00
-1.25
-0.01
-0.14

3.45

-4.98
10.57
-1.27

0.20

-24.22

0.79

*Проект ОУПО Девин
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Предвиждания на ОУПО според Баланс на територията на Община Девин
От таблицата за баланса на територията на община Девин става ясно, че с реализиране
на ОУП ще се увеличат площите за жилищни функции с 25,87 ha от 510.60 ha (0.89%) – 536,47
(0,93%), или в процентно изражение увеличение с 0.04%. Териториите за производствени
дейности се увеличат с 0.56 ha. Площите за рекреационни дейности, курортни и вилни зони се
увеличават със 153,82 ha или с 0.26%.
Озеленяване, паркове и градини се намаляват с 2,96 ha или с 0.01%; за спорт и атракции
се увеличава с 16,65 ha (0,03%) и за гробищен парк се увеличава с 3,08 ha (41,05%)
От баланса на територията на общината ще бъдат намалени 4.67 ha територии за
стопанско обслужване, ще бъдат намалени и: територии с обществено обслужващи функции с
0. 15 ha, „обработваемите земи – ниви“ намаляват с 34,21 ha (намаление с 0.06%),
„обработваемите земи – трайни насаждения“ - не се променят спрямо опорния план,
„необработваемите земи“ намаляват с 139,53 ha (0,25%), горите намаляват с 5.45 ha, или с
0.01%, площите на горските земи – не се променят, „Транспорт и комуникации“ намаляват с
2,77 ha, „Техническа инфраструктура“ – намалява с 3,15 (0.01%) и „недефинирани НТП и
функция“ земите намаляват с 3,45 ha.
Общо увеличаване на площите за урбанизиране при реализация на ОУП възлиза на
197,59 ha, а намаляване на отделните видове площи с 197,58 ha.
с. Беден
Баланса на територията на село Беден за изграждане на устройствена зона Жм1 от 39.33
ha (0.84%) се увеличава с 3.85 ha на 43.18 ha (9,79%), а за рекреационни дейности, курортни и
вилни зони от 5.96 ha с 4.66 ha (78,17%) . За изграждане на тези устройствени зони от
поземления фонд на селото ще бъдат отнети 0.03 ha обработваеми земи – ниви, с което тяхната
площ от 139.14 ha намалява на 139.10 ha (0.02%). Необработваеми земи с площ от 1381.76 ha
намалява с 8.48 ha на 1373.29 ha (0,61%).
с. Брезе
С реализиране на ОУП на община Девин в село Брезе се предвижда изграждане на
устройствена зона Жм1 – жилищни функции, за което ще бъдат увеличени жилищните площи с
2.74 ha (7,95%) от 34,43 ha на 37,16 ha. Обработваеми земи – ниви, чиято площ от 235.69 ha ще
бъде намалена с 0.36 ha на 235.33 ha (0.15%). Необработваемите земи от 1259.95 ha се намалят с
2.38 ha (0,19%) на 1257.58 ha.
с. Грохотно
За жилищни функции се предвиждат 4.42 ha, което ще доведе до увеличаване на тези
площи от 17.96 ha на 22.38 ha (1.00%). Увеличаване на производствените дейности от 8,18 ha
(0.36%) с 0,56 ha до 8.74 ha (6,89%). За реализиране на тези устройствени зони в границите на
населеното място ще бъдат използвани обработваеми земи – ниви 3.61 ha, което ще намали
общата им площ от 86.75 ha (3.87%) на 83.14ha (3.70%). Необработваемите земи ще бъдат
намалени с 1,37 ha, от обща площ 401.63 ha (17.90%) на 400.28 ha (17.83%).
с. Гьоврен
В това населено място в ОУП са предвидени 4.66 ha за жилищни функции, което е
свързано с увеличаване на тази площ от 29.95 ha (1.01%) на 34.60 ha (1.17%). Терените, които
ще бъдат използвани са обработваеми земи – ниви 3.63 ha, които ще намалят тяхната площ от
90.00 ha (3.04%) на 86.37 ha (2.92%). Необработваемите земи ще бъдат намалени с 2,50 ha от
425.93 ha (14.41%) на 424.46 ha (14.32%).
с. Михалково
В ОУП се увеличават площите за жилищни функции, които от 53.22 ha (1.63%)
нарастват на 59.08 ha (1.81%). Увеличението е с 5,87 ha (11,03%). Намаляват се площите на
обработваемите земи – ниви с 1,70 ha (1,82%). Необработваемите площи се намаляват с 1,58 ha
(0.48%). Недефинирани по НТП и функция земи се намаляват с 2,59 ha (2.10%).
с. Осиково
Площите за жилищни функции се увеличават с 3,63 ha (16,96%), а за рекреационни
дейности, курортни и вилни зони е предвидено в ОУП увеличаване на площите с 21,65 ha
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(1427,82%.). Обработваемите земи се намаляват с 3,20 ha (2,40%), а необработваемите с 22,08
ha (2,49%).
с. Селча
На територията на Селча площите за жилищни функции ще бъдат увеличени с 6,02 ha,
от 32.16 ha (1.37%) на 38.19 ha (1.62%). За рекреационни дейности, курортни и вилни зони е
предвидено усвояването на 2.29 ha. Това увеличение на площите ще бъде за сметка на
намаляване с 0.24 ha (0,12%) площите на обработваемите земеделски земи – ниви и с 8.08 ha
(1,55%) на необработваемите земи от земеделския фонд на селото.
с. Стоманево
На територията на селото в ОУП се предвижда увеличаване на площите за
рекреационни дейности, курортни и вилни зони с 7.20 ha. За изграждането на новите
устройствени зони ще бъдат усвоени 1.39 ha (3,14%) от обработваемите земеделски земи –
ниви, чиято площ от 44.38 ha (2.76%) намалява на 42.99 ha (2.67%). Необработваемите земи
намаляват с 5.81 ha от 193.84 ha (12.04%) на 188.03 ha (11.68%).
с. Триград
Новият ОУП на общината предвижда увеличаване площите за жилищни функции с 6.32
ha (9,09%) от 69.56 ha (0.90%) на 75.88 ha (0.98%). Това увеличение е за сметка на намаляване с
17,51 ha (1,22%) необработваемите земи.
Проектопредложения с ОУПО Девин по отношение на пътна мрежа:
Изграждане на път от общинска пътна мрежа
Път по съществуващ туристически маршрут с второстепенно значение
Преминава по съществуващ туристически маршрут през село Осиково - на изток в
посока Пловдив и на северозапад в посока Пловдив-София. Източната част попада на
територията на защитена зона по Директива за местообитанията „Родопи-Западни“, пресича
местността Бейбунар, която е водосборна и минава в близост до 2 недвижими паметника на
културата с местно значение. Западната част достига път от националната пътна мрежа и брега
на яз. Въча. В източната си част проектираният път на шест места пресича р. Отруг дере и
притоци в рамките на защитената зона.
Път Селча - Фотиново
Преминава в северозападната част на село Селча в посока село Фотиново. Проектиран е
върху туристически маршрут от първостепенно значение. По-голямата част попада на
територията на защитена зона по Директивата за местообитанията „Родопи-Западни“.
Проектиран е на необработваеми площи и горски терен.
Път с. Стоманево - Девин
Преминава в южния край на с. Стоманево в посока Девин. Проектиран е върху
туристически маршрут от първостепенно значение. Попада на територията на защитена зона
„Триград Мурсалица“ по Директива за птиците. Пресича река, вливаща се в яз. Цанков камък
на територията на защитената зона. В близост до гр. Девин минава по границата на зона за
охраняване на археологически обект. Достига центъра на гр. Девин на брега на река Девинска.
Път Водни пад в посока Гърция
Преминава в южния край на село Водни пад в посока Гърция. Попада на територията на
защитена зона по Директива за местообитанията „Родопи-Западни“ и защитена зона по
Директива за птиците „Триград-Мурсалица“. Проектиран е на горски терен и необработваеми
площи, пресича границата в подножието на връх Саръяр (1584,4 m).
Път с. Кестен в посока Гърция
Преминава южно от село Кестен в посока Гърция и през гранична застава №2 „Кестен“.
Проектиран е върху туристически маршрут от първостепенно значение. Попада в границите на
защитена зона по Директива за местообитанията „Родопи – Западни“ и защитена зона по
Директива за птиците „Триград Мурсалица“. Северната му част следва брега на река
Триградска. Проектиран е на горски терен и необработваеми площи.
Новите устройствени зони, разположени по землищата на населените места са
систематизирани в следващата таблица:
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Таблица 2 Нови устройствени зони в община Девин
УЗ
Натура 2000 (птици)
Натура 2000 (хабитати)
Землище: с. Беден
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Жм1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
2/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
Землище: с. Брезе
1/Жм1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Землище: с. Грохотно
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Пп1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Жм1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
2/Жм1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица““
Землище: с. Гьоврен
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Оо1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Тгп1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
2/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Жм1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
Землище: гр. Девин
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Жм1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
2/Жм1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
3/Жм1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/З1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
2/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
ЗЗ BG0002063 „Западни –
3/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Родопи
ЗЗ BG0002063 „Западни –
4/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Родопи
5/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
6/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
7/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
8/Ов1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
9/Ов1
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Оз1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
2/Оз1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
1/Ок1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
2/Ок1
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
Мурсалица“

Площ на УЗ (hа)
3,8503
2,7440
1,9147
2,7353
0,5636
2,3107
2,1084

0,1077
0,7931
1,1228
0,5127
4,5609

3,3987
2,4354
1,0918
2,4792
7,8495
4,8724
1,8904
2,9093
11,9255
4,9415
15,3289
39,1554
0,3161
5,5627
7,6102
6,4511
7,9730
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1/Са1
2/Са1
1/Тевк1

-

1/Жм1

-

1/Жм1
1/Ок1
1/Ов1
2/Ов1
3/Ов1

-

1/Ов1

ЗЗ BG0002113 „Триград –
Мурсалица“
-

2/Ов1
3/Ов1
1/Жм1
2/Жм1
1/Ов1
2/Ов1
1/Жм1
1/Ов1

ЗЗ BG0002113 „Триград –
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
Мурсалица“
ЗЗ BG0002113 „Триград –
Мурсалица“
-

ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“

6,0061
2,9290
2,7122

Землище: с. Михалково
Землище: с. Осиково
ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“
-

3,6296
1,5163
14,7888
2,0969
1,9817

Землище: с. Стоманево
-

3,9874

Землище: с. Триград

5,9103

2,9400
0,2748

ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“

3,1257

ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“

3,1967

ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“

6,4168

ЗЗ BG0001030 “Родопи-Западни“

5,5580

Землище: с. Селча
-

5,9813
8,2740

Като Приложение към настоящия ДЕО на ОУПО Девин са представени точни и ясни
карти в подходящ мащаб, указващи точното местоположение на извънселищните територии,
които ще се включат в регулация, както за жилищните зони, така и за производствените зони и
ядра, пътна инфраструктура и др.

1.2
Обхват на териториите с особена териториално устройствена защита
в община Девин
При консултиране Актуализирано задание за съдържание и обхват на ДЕО на ОУПО
Девин през 2020 г., компетентният орган се произнася с писмо с изх. № КПД-11-155(7)/24.06.2020 г., в което посочва, че:
 В териториалния обхват на община Девин попадат изцяло следните защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
 Резерват „Казаните“, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на Министерство на
горите и горската промишленост,
 Поддържан резерват „Шабаница“, бивш резерват обявен със Заповед №
2245/30.12.1956г. на Управление горско стопанство към Министерски съвет,
прекатегоризиран със Заповед № РД-370/15.10.1999г. на Министерство на
околната среда и водите, актуализиран по площ със Заповед № РД1783/13.10.2014 г. на Министерство на околната среда и водите, актуализиран по
площ със Заповед № РД-198/28.02.2013 г. на Министерство на околната среда и
водите,
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Защитена местност „Старата гора”, бивша буферна зона на поддържан резерват
„Шабаница“, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване
на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-505/12.07.2007г. на
Министерство на околната среда и водите,
 Защитена местност „Чаирите“, обявена със Заповед № 3751/30.1 1.1973г. на
Министерство на гори те и опазване на природната среда,
 Защитена местност „Храстево“, обявена със Заповед № РД-173/23.02.2012г. на
Министерство на околната среда и водите,
 Природна забележителност „Настанска могила“, обявена със Заповед №
1120/02.07.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост,
 Природна забележителност „Струилски дол“, обявена със Заповед №
3796/11.10.1966г. на Комитет по горите и горската промишленост. Актуализация
на площ със Заповед № РД-386/06.07.2016 г на МОСВ (обн.ДВ, бр.61/05.08.2018
г.).
 В териториалния обхват на община Девин попадат части от следните защитени
територии по смисъла на (ЗЗТ):
 Защитена местност „Триградското ждрело“, обявена със Заповед №
4021/06.12.1963г. на Комитет но горите и горската промишленост, увеличена по
площ със Заповед № РД- 429/18.06.2007г. на Министерство на околната среда и
водите. Актуализация на площ със Заповед №РД-677/08.10.2015 г. на МОСВ.
обн. ДВ бр. 85/2015г.,
 Защитена местност „Поречието на река Девинска”, обявена със Заповед № РД618/08.07.2002г. на Министерство на околната среда и водите, увеличена по
площ със Заповед № РД-695/19.09.2007г. на Министерство на околната среда и
водите. Актуализация по площ със Заповед № РД-104 от 06.02.2019 г. на МОСВ,
обн. ДВ 6р.23 от 19.03.2019 г.
 Защитена местност „Борино“, бивша буферна зона на резерват „Кастраклий”,
обявена със Заповед №
1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на
природната среда, прекатегоризираиа със Заповед № РД-517/12.07.2007г. на
Министерство на околната среда и водите.
 В териториалният обхват на община Девин попадат части от следните защитени
зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
 BG0001030 „Родопи-3ападни“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета с Решение
№ 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
 BG0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № РД-531/26.05.2000г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 50/2000г.);
 BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. Ю3/2008г.);
 BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед
№ РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр.108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011 г. на Министерски
съвет (ДВ, бр. 41/2011 г.) и Заповед № РД-890/26.11.201 Зг. на Министъра на
околната
среда
и
водите
(ДВ,
бр.
107/2013г.).
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 Защитени територии
В ДЕО на ОУПО Девин са описани целта на обявяването на ЗТ, попадащи изцяло или
части от тях на територията на община Девин, както и регламентирания режим на дейности в
защитените територии.

Фигура 3 Защитени територии в обхвата на община Девин

Защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие
Съгласно писмо с изх. № КПД-11-155-(7)/24.06.2020 г. на РИОСВ-Смолян и писмо с
изх. № с ПУ-01-456-(1)/19.06.2020 г. на БД ИБР, в териториалния обхват на община Девин
попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
1. BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от
защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет
(ДВ, бр. 85/2007г.);
2. BG0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена
със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 50/2010г.);
3. BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед
№ РД- 772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 103/2008г.);
4. BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и
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водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011
г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011 г.) и Заповед № РД890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
107/201 Зг.).
Таблица 3 Защитени зони, попадащи на територията на община Девин
Код на защитена зона Име на защитена зона
Тип на защитена зона
BG0002063

Западни Родопи

Защитена зона по директивата за птиците

BG0002105

Персенк

Защитена зона по директивата за птиците

BG0001030

Родопи - Западни

Защитена зона по директивата за местообитанията

BG0002113

Триград - Мурсалица

Защитена зона по директивата за птиците

В ДЕО са описани подробно цитираните по-горе ЗЗ.

Фигура 4 Разположение на защитените зони в границите на община Девин

1.2.1.1

Съществуващо състояние на инфраструктурната мрежа. Инфраструктурно
развитие, свързаност и достъпност на територията

1.2.1.1.1 Транспортна инфраструктура
Поради своя характерен ландшафт, Община Девин има ограничена достъпност и
разчита единствено на автомобилния транспорт за всички видове превози. Най-близкото
отстояние до железопътната мрежа е 56 km /гара Кричим/. Автомобилният парк е притежание

20

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕВИН
тел. +359/3041/21-74;факс. +359/3041/26-61;e-mail:obshtina@devin.bg; www.devin.bg; гр.Девин ул.
„Дружба“ №1, обл. Смолян

на стопанските субекти и гражданите на общината и в преобладаващата си част е на възраст от
10 до 30 години.
В утвърдената транспортната схема на община Девин влизат следните автобусни линии
за превоз на пътници:
- Девин – София – Девин – 208 km;
- Девин – с. Стоманево – 32 km;
- Девин – Селча – 35 km;
- Девин – Лясково – 32 km;
- Девин – Пловдив – 88 km;
- Девин – Доспат – 44 km;
- Девин – Чуреково – 29 km;
- Девин – Кестен – 38 km;
- Девин – Смолян – 45 km;
- Девин – Брезе – 16 km;
- Девин - Гьоврен – 18 km;
- Девин - Беден - 13 km;
- Девин – Осиково – 34 km;
- Градска линия Девин – кв. Настан.
До всички населени места с изключение на с. Брезе са осигурени транспортни връзки с
общината на базата на сключени договори с трима превозвачи.
В предоставена информация от МРРБ с писмо с изх. № 91-00-15/11.09.2020 г. е
посочено, че в предварителния проект на ОУП на община Девин, Том I. Има някои непълноти и
несъответствия, които ще се допълнят в окончателния проект на ОУПО Девин, а именно:
В Раздел Пространствено развитие на мрежата от населени места и функционалните
системи:
Оси на урбанистично развитие – дължината на общинската пътна мрежа на
територията на общината е 87,753 km.
Населените места в община Девин са свързани с общинския център или помежду им
чрез републиканската или общинската пътни мрежи, а именно:

гр. Девин – Транспортната достъпност на града до останалите общински
центрове и областния център се осъществява и посредством републикански път III-197.

с. Осиково - Населеното място е свързано с републикански път III-866 и
общинския център посредством утвърдения общински път SML2071 /ІІІ-866, Михалково Кричим/ - Осиково.

с. Чуруково – текстът „Чуруково се е развивало по протежение на общинския
път“ е некоректен. През населеното място преминава републикански път III-862 „Пловдив –
Първенец – Лилково – Чуруково – Михалково“.

с. Михалково - През населеното място преминава републикански път III-862
„Пловдив – Първенец – Лилково – Чуруково – Михалково“. с. Селча - Населеното място е
свързано с републикански път III-866 и общинския център посредством утвърдения общински
път SML1056 /ІІІ-866, Девин - Михалково/ - Селча.

с. Стоманево - Населеното място е свързано с общинската пътна мрежа до
републикански път III-866 и общинския център посредством утвърдения общински път
SML2070 /SML1056, Михалково - Селча / - Стоманево.

с. Лясково - Населеното място е свързано с републикански път III-866 и
общинския център посредством утвърдения общински път SML1055 /ІІІ-866, Девин Михалково/ - Лясково.

с. Гьоврен - Населеното място е свързано с общинската пътна мрежа, до
републикански път III-197 и общинския център посредством утвърдения общински път
SML1052 /SML1050, Тешел - Триград/ - Гьоврен.
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с. Тешел – През селището преминава републикански път ІІІ-197 „Гоце Делчев Сатовча - Доспат - Борино - Тешел - Настан – Девин“, а не както е записано общински път
197.

с. Триград - Населеното място е свързано с общинската пътна мрежа, до
републикански път III-197 и общинския център посредством утвърдения общински път
SML1050 /ІІІ-197/ Тешел - Триград – Кестен.

с. Жребево - Населеното място е свързано с общинската пътна мрежа, до
републикански път III-197 и общинския център посредством утвърдения общински път
SML1050 /ІІІ-197 / Тешел - Триград – Кестен.

с. Кестен - Населеното място е свързано с общинската пътна мрежа, до
републикански път III-197 и общинския център посредством утвърдения общински път
SML1050 /ІІІ-197/ Тешел - Триград – Кестен

с. Грохотно - текста „През селото преминава главен общински път „197“ е
некоректен. През населеното място преминава републикански път III-197.

с. Беден - Населеното място е свързано с републикански път III-866 и общинския
център посредством утвърдения общински път SML2054 /III -866, Широка лъка - Девин/ Беден.

с. Брезе - Населеното място е свързано с републикански път III-866 и общинския
център посредством утвърдения общински път SML1053 / ІІІ-866, Широка лъка - п.к. Беден/ Брезе.

с. Водни пад - Населеното място е свързано с общинската пътна мрежа, до
републикански път III-197 и общинския център посредством утвърдения общински път
SML3051 /SML1050, Триград - Кестен / - Водни пад.
Информация за местните общински пътища е дадена по-долу:
СПИСЪК НА МЕСТНИТЕ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА
ОБЛАСТ: СМОЛЯН
ОБЩИНА:
ДЕВИН
No
Стар(и)
по Път No
номер(а)
ред
1
2
3
4
5
6

SML1050
SML1052
SML1053
SML1055
SML1056
PAZ2044

19776
19782
86828
86834
86835
37723

7
8
9
10

SML2054
SML2070
SML2071
SML3051

86832
86837
86842
19778

Наименование
/ ІІІ - 197 / Тешел - Триград - Кестен
/ SML1050, Тешел - Триград / - Гьоврен
/ ІІІ - 866, Широка лъка - п.к. Беден / - Брезе
/ ІІІ - 866, Девин - Михалково / - Лясково
/ ІІІ - 866, Девин - Михалково / - Селча
/ІІІ - 379/м. Вълча поляна - Фотиново Граница общ.(Батак - Девин) - Девин /ІІІ 197/
/ ІІІ - 866, Широка лъка - Девин / - Беден
/ SML1056, Михалково - Селча / - Стоманево
/ ІІІ - 866, Михалково - Кричим / - Осиково
/ SML1050, Триград - Кестен / - Водни пад

Километраж
От км До км

Дължина
(км)

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,400

20,400
1,300
4,500
0,853
13,600
32,400

20,400
1,300
4,500
0,853
13,600
20,000

0,000
0,000
0,000
0,000

5,200
5,200
12,700
4,000

5,200
5,200
12,700
4,000

В настоящия ДЕО се препоръчва липсващата в предварителния проект на ОУПО
Девин за общинските пътища, предоставена от община Девин във връзка със съгласуване на
проекта с МРРБ, писмо с изх. № 91-00-15/11.09.2020 г., да бъде отразена, както в графичната
част на окончателния проект, така и в обяснителна записка към него.
1.2.1.1.2

Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
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Питейното водоснабдяване
Водоснабдяването на населението и промишлеността в гр. Девин се извършва от „ВиК“
ЕООД, гр. Смолян.
Всички населени места на територията на общината са водоснабдени, като
водоподаването е основно по гравитачен път. Изградени са шест броя помпени станции с
инсталирана мощност 1035 Kw, които са автоматизирани – в гр. Девин, кв. „Настан“, с.
Михалково, с. Беден, с. Гьоврен. Общата дължина на водопроводната мрежа в общината е 165
km. Най-гъста е в гр. Девин – 45.82 km и село Селча – 18.03 km.
Водоснабдяването на гр. Девин се осъществява основно с гравитачен водопровод от
каптирания извор “Балдарана”, с дебит 54 l/s, като се използват и каптажите “Равня” и
“Кочкомарова вода”.
Водопроводната мрежа е в незадоволително състояние, физически амортизирана, което
е причина за чести аварии и високи загуби на вода. Необходимо е да се извърши реконструкция
и поетапна замяна на тръбите.
Таблица 4 ВиК мрежа на територията на община Девин. Източник: общински план за
развитие на община Девин, 2014-2020
Населено място

Водоизточници

гр. Девин
с. Брезе

изв. Балдаран
изв. Спорното 1, 2,
3, 4 изв. Вриса
изв. Беденски врис
изв. Дерин дере
изв. Общински мост
изв. Асенова авлия
изв. Върбите 1, 2
изв. Имамови
ливади
изв. Персенк 1, 2
изв. Настански мост
изв. Петварски
дупки
изв. Алан дере 1 , 2,
3
изв. Кьор мара 1, 2
изв. Бараков чучур
изв. Водни пад изв.
Мрачни падини изв.
Сивин дол изв.
Кошарско дере
изв. Дерето 1, 2
ОБЩО

с. Беден
с. Грохотно
с. Гьоврен
с. Жребово
с. Кестен
с. Лясково
с. Михалково
кв. „Настан“
с. Осиково
с. Селча
с. Стоманово
с. Триград

с. Чуреково

Дължина на
водопроводната
мрежа (km)
45,82
7,33
9,87
4,82
8,51
3,16
8,16
12,8
10,13
7,1
6,28

Дължина на
канализационнат
а мрежа (km)
2,88

0,07
1,03

0,24

Аварии 2013 г.
(брой)
38
12
1
5
1
11
2
1
23
1

18,03

8

3,57

12

15,72

0,06

37

3,7
165

4,28

2
154

Канализация
В част от населените места в общината (общо пет) има изградени канализационни
мрежи, но дължината им е недостатъчна и не са обхванати в събирателни клонове към
пречиствателни съоръжения. В останалите десет населени места няма изградена
канализационна мрежа, като за събиране на отпадните води се използват основно септични
ями. Необходимо е частично изграждане на канализационни мрежи в с. Грохотно, с. Гьоврен, с.
Осиково, с. Триград и гр. Девин.
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На територията на град Девин няма пречиствателни станции за отпадъчни води. През
2014 г. се изградиха четири малки селищни пречиствателни станции за отпадъчни води от
селата Грохотно, Триград и Селча. Същите са въведени в експлоатация с ДПК в началото на
2015 г. по данни от Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2014 г. на
РИОСВ-Смолян. СПСОВ не работят ефективно, особено тази в с. Грохотно. Отпадните води,
които се заустват директно в реките, както и септичните ями, замърсяват водите и почвите не
само на територията на общината, но и извън нейния обхват.
Необходимостта от пречистването на отпадните води се обуславя от факта, че те играят
ключова роля в опазването на повърхностните води от замърсяване. Без предварително
пречистване на отпадните води реките, в които те се заустват, могат да бъдат сериозно
замърсени. Отпадните води са богати на органични вещества и когато се смесят с водния поток,
започват да протичат естествени химични и биологични процеси на разграждане на
органичните вещества. За тези реакции е необходим кислород и те изразходват наличните
количества кислород във водния поток. Това намалява наличието му във водата, което оказва
неблагоприятно въздействие върху животинския и растителния свят във водния басейн.
В съответствие с разпоредбите на Закона за водите е изготвен Регионален генерален
план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Смолян („ВиК“ ЕООД, Смолян). Той представлява планов документ в
отрасъл ВиК за територията. В програмите към него, приети през 2014 г., са посочени
инвестиционните мерки, свързани с ВиК инфраструктурата в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план, които ВиК ЕООД, гр. Смолян трябва да предоставят на община Девин.
Представеният за разглеждане предварителен проект за ОУПО Девин не отчита
изготвения Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената
територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян и програмите към него. Посоченият Регионален
генерален план до момента не е предоставен на община Девин.
Предварителният проект за ОУПО Девин не е разгледал и Регионалното
прединвестиционно проучване (РПИП) на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, Смолян, с
което са дефинирани ВиК проектите, които предстои да се изпълнят.
ОУПО Девин следва в достатъчна степен да дава представа както за съществуващите
ВиК системи на територията на община Девин, така и за развитието им съгласно плановите
документи.
Графичният материал ще бъде актуализиран в окончателният проект на ОУПО Девин
по отношение на разположението на мрежите и съоръженията на ВиК инфраструктурата и
сервитутните им зони на територията на общината, както и връзките им с териториите на
съседните общини и с инфраструктурни мрежи и съоръжения, съоръжения и обекти от
национално значение, както се изисква съгласно чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8 от 14 юни
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
В обяснителната записка следва да се отразят както съществуващата ВиК
инфраструктура, така и предвижданията за евентуалното ѝ разширение и бъдещи проекти,
сервитутите не само около съществуващите, а и на планираните довеждащи водопроводи и
канализационни колектори, които попадат извън улична регулация или извън границите на
населените места.
В частта ВиК инфраструктура в окончателния проект на ОУПО следва да съдържа и
схема на санитарно-охранителните зони (СОЗ) на водоизточниците, като обхванатите от СОЗ
терени да се означат със съответния им устройствен режим. СОЗ, които все още не са учредени,
следва да се изобразят като планови.
1.2.1.1.3

Друга техническа инфраструктура

Комуникации
Съобщителните връзки са на добро ниво. Телефонната плътност е 38,3 ТП на 100 жители и е
над средната за страната. Наличие на мобилни комуникации. Град Девин е включен в
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Националната автоматична мрежа, което му дава възможност да осъществява телефонни
връзки с цял свят.
Електроснабдяване
Всички населени места са електрифицирани. Електропроводната и електроразпределителната
мрежа осигурява достатъчна сигурност и оперативност в захранването на всички селища.
Основните магистрални електропроводи са собственост на ЕСО ЕАД и състоянието им е много
добро. Има предвидени трасета със сервитути за обслужване на електропроводите, които
следва да се запазят.
Електропроводите /въздушни и кабелни/ 20 kV около и в гр. Девин са изградени така, че
да се реализират пръстени с цел резервираност, както на битовите потребители така също и на
промишлените. В по-голямата си част електропроводите са собственост на
електроразпределителното дружество, като всички се управляват от градската диспечерска
служба.
Електропроводите 20 kV са съставени от въздушни линии основно в крайградските зони
и селищата и частично кабели с химически омрежен полиетилен тип САХЕкТ, където се
налага кабелиране.
Въздушните електропроводи 20 kV създават ограничения със сервитутите си в
урегулираните територии и подлежат на постепенно кабелиране.
Като цяло електроразпределителната мрежа 20 kV е в добро състояние.
Авариите по електропроводните линии 20 kV основно се дължат на остаряла изолация.
Развитието на мрежа средно напрежение да се предвижда с използване на кабели 20 kV.
Трасетата на кабелните и въздушни линии се определят с техническите проекти по реда на
ЗУТ.
Електрическата мрежа ниско напрежение (НН) в населените места, в по-голямата си
част е въздушна. Кабелни линии НН има в гр. Девин. За разлика от останалите нива на
мрежите, мрежа 0,4 kV е с най-голям обем като дължини и брой съоръжения. Това е и
причината тя да бъде изключително морално и физически остаряла и да изисква огромни
инвестиции за реконструкции, подмяна и рехабилитация. Недоброто състояние на мрежа НН
води до влошаване качеството на доставената ел. енергия.
Като разпределителни табла най-често се използват метални шкафове, които подлежат
на корозия. В последно време в експлоатация навлязоха полимерните разпределителни кутии.
Важен проблем е уличното осветление на населените места в общината. Цялата улична
осветителна мрежа на територията на общината е в много лошо техническо състояние.
1.2.2 Реализиране проекта за Изменение на ОУПО Девин
Общият устройствен план на общината се изработва въз основа на заданието по чл. 125
и 126 ЗУТ и на допълнителна информация от централните и териториални администрации и
експлоатационни дружества, предоставена на изпълнителя от възложителя.
Общият устройствен план се разработва в две фази:
1.
Първа фаза – Предварителен проект;
2.
Втора фаза – Окончателен проект;
Общият устройствен план на община Девин се създава за прогнозен период от 20
години.
1.3
Връзка на общия устройствен план на община Девин с други съотносими
планове и програми

Национална стратегия по околна среда 2009 - 2018 г. и План за действие

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие

Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. (НСРР)

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025
г. (НКПР)
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Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. (НПУО)

План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. и План за
управление на риска от наводнения 2016-2021 г. в Източнобеломорски район

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията
в Република България 2014-2023 г. (одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от
07.05.2014 г.).

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в
Република България, приета 2012 г. и План за действия към нея в краткосрочна (2013 2015 г.), средносрочна (2016 - 2021 г.) и дългосрочна (2022 - 2037 г.) перспектива

Национална стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020 г.

Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 - 2030 г.

Национална програма за развитие: България 2020 (НПР БГ 2020)

Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“
Програмата е приета от Европейската комисия на 16 юни 2015 г. Тя има шест
приоритетни оси със съответните специфични цели, описани в ДЕО.
Европейската конвенция за ландшафта

Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и
борба с опустиняването в Република България

Програма за развитие на селските райони на Р България 2014 – 2020 г.

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
2011-2020 г.

Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.

Стратегия за развитие на област Смолян 2014 – 2020 г.
 Общински план за развитие на община Девин 2014-2020 г.
 Общинска програма за управление на отпадъците се разработва за периода
2017г. - 2020г.
Общинската програма за управление на отпадъците се разработва за периода 2017г. 2020г. е в съответствие с изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Формулираните цели са съобразени с дългосрочните мерки на Националния план за
управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., както и с действащото законодателство по
управление на отпадъците.
 Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Девин 2014-2020 г.
2

Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие
без прилагането на плана или програмата

2.1 Качество на атмосферния въздух
Община Девин попадат в Югозападния Район за оценка и управление на качеството
на атмосферния въздух (РОУКАВ). Контролът върху качеството на атмосферния въздух се
осъществява от РИОСВ Смолян. Поради липсата на значими промишлени източници на
замърсяване на въздуха в града и отдалечеността му от замърсените въздушни басейни в
Югозападния РОУКАВ, в гр. Девин няма мониторингов пункт за наблюдение на качеството на
атмосферния въздух. Най-близкият стационарен пункт е автоматичната измервателна станция
(АИС) в гр. Смолян, но данните от него не са представителни за гр. Девин. Няма и информация
досега гр. Девин да е бил включван в графиците на мобилна автоматична станция на
Изпълнителната агенция по околна среда.
Поради това липсват системно събирани изходни данни, които да послужат за оценка
на актуалното състояние на качеството на атмосферния въздух в урбанизираната територия.
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Налични са данни, получени чрез статистическо моделиране за целите на различни
проекти, изпълнявани през различни години, както и данни от епизодични измервания,
извършвани във връзка с осъществяваната контролна дейност от страна на РИОСВ Смолян.
РИОСВ Смолян извършва периодичен контрол в община Девин чрез емисионни
пробонабирания на проверяваните обекти, както и проверки на обекти с горивни инсталации,
на източници на озоноразрушаващи вещества и на източници на замърсяване на атмосферния
въздух с летливи органични съединения (ЛОС). Резултатите от извършваната контролна
дейност на обекти на територията на община Девин показват, че наднормени прахови емисии
са измерени за няколко обекта – „Геоминерал” АД (първа и трета мелница) на площадката с.
Михалково, при асфалтовата база в с. Грохотно и асфалтовата база на „Родопа трейс” ЕАД,
като при последния обект са измерени и наднормени емисии на въглероден оксид. За
констатираните нарушения са наложени съответни текущи санкции. От страна на РИОСВ
Смолян се контролират и горивните инсталации (котли) на следните по-големи обекти:

СПА хотел „Персенк” (2 бр. котли DE DITRICH по 650 киловата)

СПА хотел „Орфей” (3 бр. котли DE DITRICH по 550 киловата)

СПА хотел „Девин” (2 бр. котли DE DITRICH по 450 киловата

„Девин” АД (4 бр. котли VIADRUS по 300 киловата и един котел от 500
киловата, както и един котел на пелети)

ТПК „Михалково” (2 бр. котли „ПЛАМ-550” и „ГНП-550”).
Учебните заведения в гр. Девин използват котли, изгарящи с нафта, а останалите
училища в общината използват твърдо гориво.
В РИОСВ Смолян са регистрирани и се контролират пет обекта на територията на
община Девин с хладилни и климатични инсталации, използващи над 3 кг озоноразрушаващи
вещества (фреон):

„Девин” АД – 8 бр. хл. машини: R407А (16,5 кг), R410А (44 kg), R407С (31 kg), 2
бр. с R407С (с по 5,5 kg), 2бр. R407С (с по 4,4 kg) и един бр. с R22 (8 kg);

СПА хотел ”Персенк” – 2 бр. хл. агрегати R410 (с по 70 kg);

„П.А.Л.-БГ” ЕООД – 4 бр. R22 (с 9,5 кг), R22 (с 6 kg), R404 (с 6 kg) и R404 (с 7
kg);

ТПК „Михалково” – 2 бр. хл. агрегати: R404А (20 kg) и R22 (15 kg);

МПП-Триград към „Юлиян Исаков” ЕООД – 3 бр. хл. агрегати R404 (с 3 kg).
В РИОСВ Смолян са регистрирани 5 бр. бензиностанции и 10 бр. други обекти
(магазини, автосервизи, строителни фирми и др.), използващи или съхраняващи вещества,
които са потенциален източник на замърсяване на атмосферния въздух с летливи органични
съединения (горива, бои, лакове и авторепатурни продукти). В резултат от извършените
проверки от страна на РИОСВ Смолян не са констатирани нарушения на нормативните
екологични изисквания по отношение на ЛОС. Следователно, може да се направи извода, че в
община Девин също не са констатирани нарушения.
Липсата на мониторингови наблюдения върху качеството на атмосферния въздух в гр.
Девин не дава възможност урбанизираната територия да бъде пространствено диференцирана
на градски зони по видове замърсители на въздуха, по степен и динамика на замърсяването в
съответната градска зона, както и да се установят връзките между емисиите на конкретни
замърсители и факторите, които ги предизвикват. Поради липсата на значими индустриални
обекти, влияещи върху качеството на атмосферния въздух, основните потенциални източници
на замърсяване са изгаряните течни и твърди горива за отопление, както и автотранспортът.
През студеното полугодие за отопление в бита се използват преди всичко твърди горива, които
замърсяват със сажди, прах, серни и азотни оксиди, летливи органични съединения и др.
Поради ниската височина на изпусканите емисии на вредни вещества, те биха довели до
увеличаване на концентрациите им и до периодично, временно влошаване КАВ. Друг
потенциален източник на вредни вещества в атмосферния въздух са несанираните сгради
поради по-голямото потребление на замърсяващи въздуха горива. Върху самопречистващата
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способност на въздуха влияние оказват скоростите и преобладаващите посоки на вятъра. В
района на гр. Девин средногодишната скорост на вятъра е около 1,4 m/s, като преобладаващите
ветрове са със западна и северозападна компонента. Може да се предположи, че през студеното
полугодие, при случаи с ниски скорости на вятъра около и под 1 m/s или безветрие и в
условията на термична инверсия, самопречистващата способност на въздушния басейн над
града е най-слаба, а степента на замърсяване на атмосферния въздух от бита, е най-висока.
Повишаването на енергийната ефективност на сградите и преминаването към алтернативен
начин на отопление биха допринесли за намаляване на количеството на изпусканите вредни
вещества в атмосферния въздух над града.
Тъй като гр. Девин не е транзитна територия с регионален транспортен трафик (с
изключение на кв. „Настан“, през който преминава регионалният път 866), рискът от
замърсяване на атмосферния въздух от автомобилния транспорт не е висок. Вероятно найнатоварен е автомобилният трафик по направлението изток-запад (по път 197, осигуряващ
връзката на урбанизираната територия с път 866), както и по главните пътни артерии в
уличната мрежа на града по същото направление и по напречните на тях улици. По тези
направления може да се очаква епизодично замърсяване на въздуха от автомобили. Освен
главните направления на автомобилния трафик в града, върху степента на замърсяване на
въздуха от автомобили влияние оказват и видът на използваните горива, състоянието на
автомобилния парк и на пътните настилки, организацията на движението и зоните за
паркиране, пешеходната зона в централната градска част и пр. Рехабилитацията на уличната
мрежа и поддържането зелените площи и на чистота на пътните платна и тротоарите намаляват
съществено риска от замърсяване на въздуха. В този смисъл изпълняваният проект за
паркоустройство, благоустройство и реконструкция на уличната мрежа в урбанизираната
територия по Програмата за развитие на селските райони съществено допринася и за опазване
чистотата на атмосферния въздух в града.
2.2 Води
Община Девин е една от най-богатите на водни ресурси в страната. Тяхното опазване и
ефективно използване трябва да бъде приоритет не само за сигурността и здравето на
населението, но и за устойчивото развитие на анализираната територия. Наличните водни
ресурси попадат в Източнобеломорския водосборен басейн. Според действащото екологично
законодателство тяхното управление се осъществява от Басейновата дирекция на
Източнобеломорския район с център гр. Пловдив (БДИБР). Други отговорни институции за
опазването и ефективното използване на водните ресурса са РИОСВ Смолян, „ВиК” ЕООД гр.
Смолян, Регионална здравна инспекция (РЗИ) Смолян и Общинската администрация гр. Девин.
В тази част от анализа е използвана информация главно от документи с източник споменатите
институции.
Налични водни ресурси
Водите в община Девин се класифицират в две групи – повърхностни и подземни водни
тела.
2.2.1 Повърхностни водни тела
Територията на Община Девин попада в рамките на 6 повърхностни водни тела ( писма
с изх. № ПУ- 01-436 от 19.06.2020 г. и изх. № ПУ – 02 -164 (1)/04.11.2020 г. на БД ИБРПловдив):

ВТ “Язовир Въча” с код BG3MA609L133;

ВТ "Язовир Цанков камък” е код BG3MA600L134;

ВТ ” Река Лесковска" с код BG3MA600R135;

ВТ "Река Девинска от язовир Тошков чарк до устие и притоци: ляв- Бабинска" с
код BG3MA600RI36;
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ВТ "Река Широколъшка с всички нейни притоци" с код BG3MA600R141;

ВТ "Река Въча и притоци oт извори до вл. на Широколъшка" с код
BG3MA600R142.
Във водните тела има определени зони за защита на водите, като територията на
Община Девин попада в зони за защита на водите с код BG0001030 „Родопи-Западни",
BG0002113 „Триград-Мурсалица", BG0002063 „Западни Родопи”, BG0002105 „Персенк”,
съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ /33 от ЕМ Натура 2000, които ще бъдат подробно описани в
следващите точки.
2.2.1.1

Зони за защита на водите

2.2.1.1.1
ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНОБИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Това са териториите, определени за водочерпене за човешка консумация по член 7 на
РДВ - Директива за водохващане на повърхностни води (75/440/ЕЕС) и Наредба № 12, ДВ. бр.
63/02г. и Наредба № 9 от 2001 , изм., ДВ бр. 15 от 21.02.2012 г.
Зони за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване в обхвата на община Девин
Таблица 5 Регистър на питейните повърхностни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване в община Девин
№
26
28
29

Име на ВТ
яз. Въча
Река Широколъшка с
всички нейни притоци
Р. Въча и притоци от
извори до вл. на
Широколъшка

Код на ВТ
BG3MA600L133
BG3MA600R141

Код на ЗЗВ
BG3DSWMA600L133
BG3DSWMA600R141

Речен басейн
Марица
Марица

BG3MA600R142

BG3DSWMA600R142

Марица

Таблица 6 Регистър на питейните подземни водни тела в Източнобеломорски район като
зони за защита на водите - Извадка от Таблица № 3 на раздел 3 – Анекс 10 към раздел 3
№
20
34

40

41

Наименование ПВТ
Пукнатинни води Пещера-Доспат
Карстови води Централно Родопски
масив
Пукнатинни води Централно Родопски
комплекс
Карстови води - Настан Триградски басейн

Код на ЗЗВ
BG3DGW0000PgN020

Код на ВТ
BG3G0000PgN020

BG3DGW00000Pt041

BG3G00000Pt041

BG3DGW00000Pt050

BG3G00000Pt050

BG3DGW00000Pt051

BG3G00000Pt051

ЗОНИ, В КОИТО ВОДИТЕ СА ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ БИОГЕННИ
ЕЛЕМЕНТИ
Това са зоните, чувствителни към биогенни елементи, определени като уязвими
съгласно Директива 91/676/ЕИО и зоните, обявени като чувствителни съгласно
Директива 91/271/ЕИО.
 Нитратно уязвими зони
Определените в ИБР уязвими зони въвеждат изисквания към животновъдите и
земеделците за прилагане на добри земеделски практики.
2.2.1.1.2
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В Списъка на водните тела, които са замърсени и такива, които са застрашени от
замърсяване с нитрати от земеделски източници в ИБР не фигурира нито едно водно тяло от
територията на община Девин. Видно от Приложение №5 - Карта на уязвимите зони към
раздел 3, територията на община Девин не попада в нитратно-уязвима зона.
В Таблица № 6 – на раздел 3 - Списък на общините в ИБР, определени като уязвими
зони за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници като извадка от
Приложение 2 към Заповед № РД-146 / 25.02.2015 г., община Девин не фигурира в списъка.
 Чувствителни зони
Те са определени по силата на Директива за пречистването на градски отпадъчни води
(91/271/ЕЕС) и Заповед №РД-970/28.07.2003 г. на МОСВ. Определянето на чувствителните
зони цели защита на повърхностните води от повишаване съдържанието на биогенни елементи
в тях от отпадъчни води от населените места.
Видно от Таблица № 7 (раздел 3 на ПУРБ 2016-2021г.) - община Девин попада в
чувствителна зона.
Съгласно Раздел 3 от ПУРБ на ИБР, точка 3.3.2, във водосбор на чувствителна зона
попада целият басейн на р. Марица. Цялата територия на община Девин попада в зона за
защита на водите с код BGCSARI06 - „Catchement of Maritsa river“, видно и от Приложение № 6
(Карта на чувствителните зони) към Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.

 Стопански ценните видове риби в България, част от които се срещат
и в ИБР
Зоните за опазване на стопански ценните видове риби и други водни организми,
отнасящи се за територията на община Девин са посочени таблично в ДЕО.

2.2.1.1.3 Зони за защита на водите с код BG0001030 „РодопиЗападни", BG0002113 „Триград-Мурсалица", BG0002063 „Западни Родопи”,
BG0002105 „Персенк”, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ/33 от ЕМ Натура
2000
На територията на Община Девин попадат части от зони за защита на водите - 33
"Западни Родопи" с код BG0002063 и „Персенк" с код BG0002105 определени, съгласно чл.
119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР.
 Защитени зони по ЗЗТ за защита на водите
На територията па Община Девин попадат зони за защита на водите - ЗМ „ПОРЕЧИЕТО
НА РЕКА ДЕВИНСКА”, ЗМ „ЧАИРИТЕ”, ЗМ „ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО”, определени
съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3, точка 3. 5. 3. на ПУРБ на ИБР.
2.2.2 Подземни водни тела
Подземни водни тела на територията на общината са представени предимно от
пукнатинни води, формирани във вулканични скални формации (главно риолитови) с
палеогенска възраст, както и от пукнатинни и карстови води, формирани в стари метаморфни
скали с протерозойска възраст. Широко разпространени са окарстените мраморни тела, които
са много водобилни и при дренирането им бликат карстови извори със значителен дебит. Поголемите извори в района са при гр. Девин, кв. Настан и с. Беден. Пукнатинните води в
палеогенските риолитови формации (слой 3) обикновено са безнапорни и формират подземното
водно тяло с код BG3G0000PgN020 (разпространени са предимно на запад от р. Въча).
Карстовите води в метаморфния комплекс с протерозойска възраст обикновено са напорни и
формират Настан-Триградския карстов басейн (слой 6) с код на подземното водно тяло
BG3G00000Pt039 (разпространени са предимно на изток от долината на р. Въча). Пукнатинните
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води в Централно-Родопския комплекс са с код на водното тяло BG3G00000PT050.
Естествените ресурси от подземни води на водното тяло с код BG3G0000PgN020 са изчислени
на около 1122 l/s, а във водното тяло с код BG3G00000Pt039 – на около 2281 l/s.
Според представената информация ОУП на Община Девин, в писмо с изх. № ПУ- 01436(1) от 19.06.2020 г. на БД ИБР-Пловдив, територията на община Девин засяга 4 подземни
водни тела:


Подземно водно тяло BG3G0000PgN020- „Пукнатинни води - ПещераДоспат”. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.
119а, ал.1, т. За от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за
защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР;

Подземно водно тяло BG3G00000Pt041- „Карстови води - Централно
Родопски масив”. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите
по чл. 119а, ал. 1, т. За от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима
зона за защита на водите включена в Раздел 3. точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР;

Подземно водно тяло BG3G00000Pt050- „Пукнатинни води - Централно
Родопски комплекс”. В подземните водни тела има определени зони за защита на
водите по чл. 119а, ал.1, т. За от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в
уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР;

Подземно водно тяло BG3G00000Pt051- „Карстови води - Настан Триградски басейн”. В подземните водни тела има определени зони за защита на
водите по чл. 119а, ал.1, т. За от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в
уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
Районът на Община Девин не попада в зони чувствителни към биогенни
елементи, определени като уязвими (нитратно уязвими) съгласно Директива
91/676/ЕИО и зоните, обявени като чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО,
съгласно раздел 3, точка 3.3.1. от действащия ПУРБ 2016-2021 г.
В района на Община Девин се намира мониторингов пункт от националната
мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води BG3G000A+PtMP099 - Извор - НИМХ № 39а, с. Беден, общ. Девин.
Зони за защита на подземните водни обекти, предназначени за питейнобитово водоснабдяване
Използваните подходи за определяне на зоните защита на повърхностни води и
подземните води, предназначени за питейно водоснабдяване са налични на сайта на МОСВ.
Населените места от Община Девин използват подземни и повърхностни води за
питейно водоснабдяване.
В обхвата на ОУП има учредени санитарно-охранителни зони около водоизточници за
питейно-битово водоснабдяване и бутилиране от подземни води, със заповеди за учредяване
както следва:
СОЗ учредена със Заповед №РД-1018/София 28.12.2001. - СОЗ около находище
на минерална вода “Девин” (№22 от Приложение №2 на Закона за водите), гр. Девин, общ.
Девин, стопанисвано от БД ИБР-Пловдив;
СОЗ учредена със Заповед № РД-570/1.08.2006г. - СОЗ Находище Настан-I и
Настан-ll , кв. Настан, общ. Девин, обл. Смолян – публична общинска собственост;
СОЗ учредена със Заповед №РД-1016/28.12.2001 - СОЗ около находище на
минерална вода „Беденски бани”, с. Беденски бани, общ. Девин, обл. Смолян, изключителна
държавна собственост (№7 от Приложение №2 на Закона за водите), предоставено за срок 25
години, безвъзмездно, на община Девин, за управление и ползване с Решение №40/7.02.2011г
на Министъра на ОСВ;
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СОЗ учредена със Заповед №РД-809 София 01.08.2005 - СОЗ около на минерална
вода '’Михалково” (№45 от Приложение №2 на Закона за водите), с. Михалково, общ. Девин,
стопанисвано от БД ИБР-Пловдив.
СОЗ учредена със Заповед № СОЗ - М - 179/ 10.12. 2009 г. и Заповед № СОЗ179-1/27.10.2011 г. за изменение на Заповед CO3-M-179/10.12.2009 г. - СОЗ около речно
водохващане на река Чурековска за водоснабдяване на предприятие за бутилиране на
естествено газирана минерална вода в село Михалково, община Девин, област Пловдив;
СОЗ около КИ „Дерин дере“ за ПБВ на с. Грохотно, общ. Девин, на „ВиК“
ЕООД Смолян, учредена със Заповед № СОЗ -M-223/27.06.2011 г.;
СОЗ около КЕИ „Пещера Чифлика“ в с. Чуруково, общ. Девин „За бутилиране
на трапезна изворна вода“, учредена със Заповед № CОЗ-M-242/02.07.2012r.;
СОЗ около ТК-1 „Девин“ за допълнително водоснабдяване на обект:
„Предприятие за бутилиране на минерална вода“ на „Девин“ АД в землището по гр. Девин,
учредена със Заповед № СОЗ-М-267/12.02.2014г.;
СОЗ около КИ „Мугленски извор“ за водоснабдяване на хижа „Тешел“,
собственост| на ТД „Родопи“ в землището на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян, учредена със
Заповед № СОЗ- М-351/31.08.2018г.;
СОЗ около КЕИ „Попини лъки“ в ПИ 73105.10.26 по КК на с. Триград, общ.
Девин, обл. Смолян за ПБВ на Туристически обект - Къща за гости „Сюлевска къща“, учредена
със Заповед № СОЗ-М-Зб4/06.06.2019г.;
СОЗ около КЕИ „Рибарника“ в ПИ 013123 по КВС на с. Осиково, общ. Девин,
обл. Смолян при ТП „ДГС Михалково“, учредена със Заповед № СОЗ-М-368/10.09.2019г.;
СОЗ около изворна група „Персенк 1, 2, 3 и 4“ в землището на с. Михалково,
общ. Девин, обл. Смолян с възложител „Михалково“ АД, учредена със Заповед № CОЗ-M383/17.02.2020r.
2.2.3

Състояние на водите

2.2.3.1
Състояние на повърхностните водни тела
В писмо с изх. № ПУ- 01- 436 (1) от 19.06.2020 г. на БД ИБР-Пловдив във връзка с оценка
допустимостта на предварителен проект на ОУПО Девин е посочено следното:

Повърхностно водно тяло с код BG3MA600L133 е определено като
силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта
за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (сьгласно разпоредбите на Глава X,
Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по NM4 до 2021 г. и опазване на доброто
химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита
на водите.

Повърхностно водно тяло с код RG3MA600L134 е определено като
силномодифицирано в неизвестен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние.
Целта за опазване на околната среда за конкретното водно гяло (сьгласно разпоредбите на
Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние до 2027 г. и опазване на
доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за
защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код BG3MA600R135 е определено в умерено
екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за
конкретното водно тяло (сьгласно разпоредбите на Глава X. Раздел 111 на ЗВ) е постигане на
добро състояние по N03, Nобщ, Р04, Робщ до 2021 г. и опазване на доброто химично състояние
и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло е код BG3MA600R136 е определено в добро
екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за
'Конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Г лава X. Раздел III на ЗВ) е опазване на
доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто
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химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита
на водите.;

Повърхностно водно тяло с код BG3MA600R141 е определено в добро
екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за
конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на
доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто
химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита
на водите.

Повърхностно водно тяло с код BG31V1A60OR142 е определено в добро
екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за
конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X. Раздел III на ЗВ) е опазване на
доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто
химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита
на водите.
По данни от Плана за управление на водите в Източнобеломорския район
количественото и качественото състояние на водите в подземните водни тела не са в риск и са в
добро химично и количествено състояние. Поради това подземните води като цяло
съответстват на изискванията на Директивата за питейни води (80/778/ЕС) и на нормите,
заложени в националното екологично законодателство. За разлика от подземните води,
повърхностните води са подложени на различни видове антропогенен натиск, свързан с
точкови източници на замърсяване (предимно от заустваните селищни отпадни води и от
индустриални източници), както и от дифузно замърсяване от генерирани битови отпадъци.
Част от повърхностните водни тела са претърпели значителни морфологични изменения в
резултат от регулирането на оттока, хидротехническото строителство, изземването на инертни
материали и водовземните съоръжения. Град Девин спада към категорията населени места с
частично изградена градска канализация и е без градска пречиствателна станция за
отпадни води (ГПСОВ). Това повишава риска от замърсяване на повърхностните води
предимно с органични съединения на азота и фосфора. На територията на общината няма
значими индустриални емитери на замърсени води. През 2015 г. е завършено строителството на
4 селищни пречиствателни станции в селата Селча – 2 бр., Грохотно и Триград, пуснати са в
експлоатация, като се въвеждат постепенно в нормален експлоатационен/технологичен режим.
От икономическите сектори най-водоемък е секторът на хидроенергетиката (ВЕЦ
„Тешел”, ВЕЦ „Девин”, ВЕЦ „Цанков камък”, ПАВЕЦ „Орфей”, ВЕЦ „Въча” І и ІІ, ВЕЦ
„Кричим”), базиран на регулираните водни ресурси в язовирите по р. Въча, част от каскадата
„Доспат-Въча”.
По данни от БДИБР след 2010 г. са издадени 20 разрешителни за водоползване от
повърхностни водни тела (реките Въча, Девинска и Широколъшка) на територията на община
Девин.

2.2.3.1.1
Оценката на химичното, екологичното и общото
състояние на повърхностните водни тела в басейна на р. Марица в обхвата
на ОУПО Девин
Оценката на химичното, екологичното и общото състояние на повърхностните водни
тела в басейна на р. Марица, извършена от БДИБР, е представена в следната таблица 26. От нея
се вижда, че по съответните показатели състоянието на водите в реките Въча, Девинска и
Широколъшка са с висока оценка за химичното, екологичното и общото им състояние. Като
най-неблагоприятно
се
оценяват
физико-химични
показатели
и
екологичното
състояние/потенциал на водите в река Лесковска, което е класифицирано като умерено.
Състоянието на Язовир Цанков камък „неизвестно“. Повърхностно водно тяло BG3MA600R134
- Река Въча и притоци от река Широколъшка до яз. Въча не съществува в ПУРБ ИБР 2016-2021
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г., в участъка на р. Въча от вливането в нея на р. Широколъшка до яз. „Въча”. На код
BG3MA600R134 съответства яз. Цанков камък в ПУРБ ИБР 2016-2021 г.
Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела на територията на ИБР
за 2014 година, видно от Таблица – Извадка от
Анекс 19 на ПУРБ 2016-2021 г. бележи
тенденция към подобряване в сравнение с оценката на химичното, екологичното и общото
състояние на повърхностните водни тела в басейна на Марица през 2010-2011 г., извършена от
БДИБР.
2.2.3.2 Състояние на подземните водни тела
Съгласно ПУРБ на ИБР 2016-2021г. и писмо с изх. № ПУ- 01-436 (1) от 19.06.2020г. на
БД ИБР-Пловдив във връзка с оценка допустимостта на проекта на ОУПО Девин, територията
на община Девин засяга 4 подземни водни тела:
 Подземно водно тяло BG3G0000PgN020- „Пукнатинни води - Пещера-Доспат”. В
подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. За
от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите
включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИВР.
 Подземно водно тяло BG3G00000Pt041- „Карстови води - Централно Родопски масив”.
В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т.
За от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на
водите включена в Раздел 3. точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
 Подземно водно тяло BG3G00000Pt050- „Пукнатинни води- Централно Родопски
комплекс”. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.
119а, ал.1, т. За от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за
защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
 Подземно водно тяло BG3G00000Pt051- „Карстови води - Настан - Триградски басейн”.
В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.
За от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на
водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
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Таблица 7 Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела на територията на ИБР за 2014 година – Извадка от
2021 г.
№
по
ред

Речен
басейн

Код на водно тяло

1

Марица

BG3MA600L133

2

Марица

BG3MA600L134

3

Марица

4

Анекс 19 на ПУРБ 2016-

Типология

Категория

СМ/ ИВТ

Биологични
показатели

Физикохимични
показатели

Екологично
състояние/
потенциал

L13

река

СМВТ

добро

умерено

умерено

Язовир Цанков камък

L13

Река

СМВТ

BG3MA600R135

Pека Лесковска

R3

Река

добро

Марица

BG3MA600R136

Река Девинска от язовир
Тошков чарк до устие и
притоци: ляв- Бабинска

R3

Река

добро

5

Марица

BG3MA600R141

Река Широколъшка с
всички нейни притоци

R3

Река

отлично

добро

добро

А2

6

Марица

BG3MA600R142

Река Въча и притоци от
извори до вл. на
Широколъшка

R3

Река

добро

добро

добро

А2

Име на водно тяло

Язовир Въча

Изместващи показатели 2014

NH4

неизвестно
умерено

умерено

NО3, Nобщ, PO4, Pобщ

добро
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Таблица 8 Обща оценка - химически статус на подземни води за питейно водоснабдяване – извадка от Анекс 35 ПУРБ ИБР 2016-2021 г.

код на ПВТ

Наименование

Тест:
Обща оценка на химичното
състояние на ПВТ
(добро/лошо)

Тест:
Интрузии на солени
или замърсени води
(неприложимо/добро/л
ошо)

Тест:
Значимо влошаване на
екологично или
химично състояние на
повърхностни водни
тела, причинено от
пренос на замърсители
от ПВТ
(неприложимо/добро/л
ошо);

Тест:
Значимо влошаване на
състоянието на земни
екосистеми, зависещи от
подземните води, поради
пренасянето на
замърсители от ПВТ
(неприложимо/добро/лошо
)

Тест:
Влошаване на
качествата на
подземните води,
предназначени за
питейно-битово
водоснабдяване
(неприложимо/добр
о/лошо

Наличие на
възходящи
тенденции (да/не)

Обща оценка на
химичното
състояние на
ПВТ

BG3G0000PgN020

Пукнатинни води Пещера-Доспат

добро

няма интрузия

неприложимо (няма
информация за товар в
повърхностните води)

неприложимо

добро

не

добро

BG3G00000Pt041

Карстови води - Централно
Родопски масив

добро

няма интрузия

неприложимо (няма
информация за товар в
повърхностните води)

неприложимо

добро

не

добро

BG3G00000Pt050

Пукнатинни води Централно Родопски
комплекс

добро

няма интрузия

неприложимо (няма
информация за товар в
повърхностните води)

неприложимо

добро

не

добро

BG3G00000Pt051

Карстови води - Настан Триградски басейн

добро

няма интрузия

неприложимо (няма
информация за товар в
повърхностните води)

неприложимо

добро

не

добро

Вещества
или
показатели
на
замърсяване

Обща оценка на
химичното
състояние на ПВТ Концентрации на
РС (2010-2014 год.)
над Стандарт и над
ПС

Влошаване на качествата
на подземните води,
предназначени за питейнобитово водоснабдяване Средногодишни
концентрации (2010-2014
год.) над Стандарт за
качество на питейни води
и над ПС

220

BG3G0000APTMP099

0354

Беден

222

BG3G00000PTMP189

нов

Гьоврен

Гьоврен,
Извор
“Мугленски
ивор”

223

BG3G00000K2MP203

нов

Триград

Триград,
Извор
„Попини
лъки”

21

22

26

27

Обосновка на избраните пунктове

25

Други мрежи

24

Докладване ЕК (WISE)

23

Зони на защита на питейни води

Микробиологични параметриоперативен

Количествен

20

Оперативен химичен

19

Органични вещества-оперативен

18

Органични вещества-контролен

17

Метали и металоиди - оперативен

16

Метали и металоиди - контролен

15

Контролен химичен

14

Допълнителнифизико-химични
показатели-оперативен

13

Допълнителни физико-химични
показатели-контролен

12

Основни физико-химични
показатели-оперативен

11

Основни физико-химични
показатели-контролен

10

Използване напункта

9

Дълбочина на пункта

8

Географска ширина

7

Географска дължина

6
Беден ,
Извор НИМХ №
39а,
Каптиран
карстов
извор
"Вриса"

РЛ-изпълнител

5
Беден ,
Извор НИМХ №
39а,
Каптиран
карстов
извор
"Вриса"

Област

4

Община

Населено място

3

Код на ПВТ

ORACLE код на пункт

2

Име на пункт по басейнова
дирекция

Европейски код на пункт

1

Име на пункт по база данни

№ по ред

Таблица 9 Програма за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води в периода на втория ПУРБ - извадка от Анекс 28

28

29

EIONET

карстов
водоносен
хоризонт,
стара мрежа
редица от
данни, в зона
на защита на
водите

BG3G00000PT051

Девин

Смолян

Смолян

24.47150

41.71250

ПБВ

(Х)2y

(2,3,4)2y

(110)1y

X

Гьоврен,
Извор
“Мугленски
ивор”

BG3G00000PT051

Девин

Смолян

Смолян

24°22'17.0969

41°40'21.6361

ПБВ

(Х)2y

(2,3,4)2y

(110)1y

X

X

карстов
водоносен
хоризонт, в
зона на
защита на
водите

Триград,
Извор
„Попини
лъки”

BG3G00000PT051

Девин

Смолян

Смолян

24°19'22,07''

41°35'56,92''

ПБВ

(Х)4у

(2,3,4)2y

(110)1y

X

X

в зона на
защита на
водите

Q

X

S
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В ДЕО е представена информация за обекти с комплексни разрешителни и изпълнения
условията им от Титулярите на КР по компонент „води”.
„Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия
на „ВиК” ЕООД гр. Смолян
От страна на „ВиК” ЕООД гр. Смолян е разработен „Регионален генерален план
за водоснабдяване и канализация на обособената територия на дружеството” (2013 г.),
включваща и община Девин с населените места в нея.
Според краткосрочната инвестиционна програма за периода 2014-2020 г. за
подобряване на водоснабдяването на гр. Девин се предвижда:
 Реконструкция на 1,55 km външни довеждащи водопроводи, рехабилитация и
монтаж на хлораторна инсталация при помпена станция (ПС) „Настан” и при НР
с обем 650 m3, както и
 Рехабилитация на водопроводна мрежа и сградни водопроводни отклонения в
трасето на предвидената за изграждане канализационна мрежа с дължина 18,1
km.
Съответно за канализационната система на гр. Девин за същия период се предвижда:
 Изграждане на градска ПСОВ на десния бряг на р. Въча срещу гробищния парк
с капацитет 6500 е.ж.,
 Доизграждане и реконструкция на 7,13 km главни колектори и 8,87 km
вътрешна канализационна мрежа.
 Според средносрочната инвестиционна програма за периода 2021-2028 г. по
отношение на водоснабдяването се предвижда рехабилитация на
водоизточници (извори „Балдарана” и „Настански мост”), подготовка и
изграждане на СОЗ и разрешително за водоползване на един водоизточник,
 Реконструкция на 2,9 km външни довеждащи водопроводи, рехабилитация на
вътрешна водопроводна мрежа и рехабилитация на ПС „Настан”.
 По отношение на канализационна система за същия период се предвижда
реконструкция на 11,72 km второстепенна канализационна мрежа;
 Според дългосрочната инвестиционна програма за периода 2029-2038 г. се
предвижда доизграждане и реконструкция на 9,4 km вътрешна канализационна
мрежа и 2,39 km дъждовни канали.
Реализацията на Плана и инвестиционните програми към него ще допринесе за
постигане на екологичните цели, заложени в европейските и националните стратегически
документи, свързани с опазването на околната среда и осигуряване на добро качество и
достатъчно количествено вода за питейни нужди.
2.3 Земи и почви
В почвената покривка на територията на общината преобладават сравнително плитки
почви (предимно кафяви горски), които са с нисък агропроизводствен потенциал поради
типичния за района планински релеф и климат. Част от почвите са засегнати от интензивни
ерозионни процеси. Значителните наклони на склоновите повърхнини в обезлесените терени
провокират проявата на ерозионни процеси. От картата по-долу се вижда, че в рамките на
урбанизираната територия с наклони до 15° са терените, разположени в непосредствена близост
до реките Девинска и Въча, но има и участъци с по-големи наклони (до 25° и повече).
Значителни по площ обезлесени терени с високи стойности на наклоните има по спускащите се
към града от север и от юг склонове и дерета, както и по билните повърхнини над тях.
Ерозионните процеси се провокират и от строителните дейности, свързани с изграждането на
яз. „Цанков камък” и съпътстващата инфраструктура към него.
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Опазването на почвените ресурси изисква провеждането на залесителни и укрепителни
мероприятия във водосборите за ограничаване на почвената ерозия и пороищата, както и
стриктно спазване на изискванията, заложени в лесоустройствения проект.
По данни от РИОСВ Смолян не са установени замърсявания на почвите с устойчиви
органични замърсители, вкл. нефтопродукти.
Заключение: Общото състояние на почвите в общината е добро. Почвената покривка в
района се формира главно от кафяви горски почви, плитки, средно еродирани. Геоложките и
геоморфоложките условия благоприятстват развитието на един от най-разпространените
деградационни процеси – ерозията. Обработваемите земи са подложени на такива процеси.
2.4 Гори
По данни на НСИ относителният дял на горските територии в община Девин е 67%,
което поставя общината на едно от първите места по залесеност в страната. Съгласно
обяснителна записка на ОУПО Девин, районите обхванати от горски масиви са с площ 383 245
дка, което е близо 71,5% от територията на общината.
Според разпределението на растителните пояси (по Енциклопедия България, 5, 1986 г.)
гр. Девин попада в пояса на ксеромезофитните и мезофитните гори – обикновен горун,
обикновен габър и други. Малка част от града попада и в пояса на иглолистните гори – смърч ,
бял бор, бяла мура, черна мура.
Горският фонд в обхвата на община Девин се стопанисва от две горски стопанства
ДГС-Михалково“ и ДГС-Триград“, както и едно държавно ловно стопанство в гр. Девин - ДЛС
“Извора“.
Поясът на мезофитните и ксеромезофитните гори заема територии предимно между 600
и 1000 м надморска височина. Основните дървесни представители на територията на общината
са обикновения горун и обикновения габър. В пояса на иглолистните гори преобладават
съобщества на белия бор, смърч, трепетлика и бреза.
2.5

Растителен и животински свят

2.5.1 Растителен свят
Климатичните и почвени условия, предпоставят развитието на разнообразна
растителност на територията на община Девин. Основните типове растителност, характерни за
територията й (по Велчев, 1997, 2002) са ксеромезофитна и мезофитна. Главните представители
на този тип растителност са широколистните летнозелени видове, чието разпространение е
свързано с Европейската широколистна област. Отнасят се и редица съобщества, като тези на
цера, благуна, космат дъб, полски ясен, мъждрян, полски бряст. Съставна част са и храстовите
и тревисти съобщества: смрадлика, люляк, ливадна власатка, ливадна класица, полевица. В
южните части на общината се среща борелно-планинска растителност, като основни
представители на този тип растителност са иглолистните видове. В този тип се включват
съобществата на обикновената бреза, трепетликата, храстовия очеболец, малината и редица
други широколистни, чието разпространение е свързано със Субарктичната област.
Община Девин попада в планинската климатична област. Силно нарязания релеф,
малките вътрешно планински котловинки и отворената на север долина на река Въча оказват
съществено влияние върху характера на ветровете. В повечето случаи преобладава тихо време.
Ветрове и то сравнително силни, се наблюдават през декември, януари и февруари, когато са
придружени със силни снежни виелици, които са причина за образуване на снежни преспи.
Често пъти се проявява така нареченият „бял вятър“ с фьонов характер, който затопля времето
и предизвиква интензивно снеготопене. Духат предимно югозападни ветрове, които под
влиянието на силно пресеченият релеф търпят съществени изменения.
Територията на Община Девин, разположена по долината на р. Въча, включва части от
два геоботанически района - Баташки (№ 47) и Чернатишки (№ 48) от Родопския
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геоботанически окръг към Балканската (Илирийска) провинция на Европейската шириколистна
горска област (фиг. 6). Баташкият геоботанически район заема пространството между р. Доспат
и р. Въча, а Чернатишки геоботанически район е разположен източно от р. Въча и достига на
изток до р. Арда, като обхваща и планинската верига Чернатица с връх Голям Персенк, билото
Преспа и др. Разликите в н. в. в района са твърде големи. Най-високата точка е връх Персенк –
2093 m, а най-ниската на нивото на минималните води на язовир Вьча – 529 m.

Фигура 5 Геоботаническо райониране

Съществуващият разнообразен релеф с голяма разлика в н. в., наличие на склонове с
различна експозиция и наклони, на които са формирани специфични хидротермични режими на
месторастенията свързани с определени геоложки и почвени субстрати, са предпоставка за
формиране на значително биологично разнообразие. Съвременното състояние на
растителността и природните местообитания са значително повлияни от общото историческо
развитие на територията и начина на трайно ползване на земите.
В горския и селскостопанския фонд на община Девин, са протекли и протичат
интензивни първични и вторични сукцесии, в резултат на които са налични различни типове
растителни съобщества, които се отнасят към голям брой класификационни единици.
В ДЕО подробно са описани различните видове фотмации и растителни съобщества, и
от направения анализ на представената информация се налагат следните изводи:

Територията на Община Девин се характеризира със значително флористично и
фитоценотично разнообразие, включващо голям набор от растителни видове и типове
растителни съобщества.

На част от територията на общината е формирана производна и вторична
растителност, която е свързана със сукцесии на растителните съобщества в горите и на
земеделските земи, на деградираните и урбанизирани територии.

Районът има високата консервационна значимост, поради значителното
разнообразие на природни местообитания и видове, преобладаваща част от които са включени
в Защитени територии и Защитени зони по Директивата 92/43 за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна.

39

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕВИН
тел. +359/3041/21-74;факс. +359/3041/26-61;e-mail:obshtina@devin.bg; www.devin.bg; гр.Девин ул.
„Дружба“ №1, обл. Смолян

2.5.1.1 Горски територии
По данни на НСИ относителният дял на горските територии в община Девин е 67%,
което поставя общината на едно от първите места по залесеност в страната. Съгласно
обяснителна записка на ОУПО Девин, районите обхванати от горски масиви са с площ 383 245
дка, което е близо 71,5% от територията на общината.
Горският фонд в обхвата на община Девин се стопанисва от две държавни горски
стопансрва – ДГС село Михалково и ДГС село Триград, както и едно държавно ловно
стопанство в гр. Девин – ДЛС „Извора“.
Поясът на мезофитните и ксеромезофитните гори заема територии предимно между 600
и 1000 м надморска височина. Основните дървесни представители на територията на общината
са обикновения горун и обикновения габър. В пояса на иглолистните гори преобладават
съобщества на белия бор, смърч, трепетлика и бреза.
2.5.2 Животински свят
Община Девин се отнася към Рило-Родопски зоографски район (по Георгиев,1980).
Характерно за него е, че евросибирските и европейски видове преобладават над
средиземноморските. В общината са представени преди всичко средноевропейски видове –
благороден елен, сърна, дива коза, свиня, кафява мечка, вълк, лисица, слатка, катерица, таралеж
и др. От земноводните и влечугите се срещат дъждовник, голяма водна жаба, смок мишкар,
слепок и др. Представители на птичия свят са глухар, сойка, кълвач, горска чучулига и др.
2.5.3 Защитени територии
В териториалния обхват на община Девин попадат изцяло следните защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
•
Резерват „Казаните”, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на Министерство
на горите и горската промишленост, актуализиран по площ със Заповед № РД-1783/13.10.2014
г. на Министерство на околната среда и водите.
•
Поддържан резерват „Шабаница“, бивш резерват, обявен със Заповед №
2245/30.12.1956г. на Управление горско стопанство към Министерски съвет, прекатегоризиран
със Заповед № РД-370/15.10.1999г. на Министерство на околната среда и водите, актуализиран
по площ със Заповед № РД-198/28.02.2013 г. на Министерство на околната среда и водите.
•
Защитена местност „Старата гора”, бивша буферна зона на поддържан
резерват „Шабаница”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на
природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-505/12.07.2007г. на Министерство на
околната среда и водите.
•
Защитена
местност „Чаирите“, обявена
със
Заповед
№
3751/30.11.1973г. на Министерство на горите и опазване на природната
среда.
•
Защитена
местност „Храстево“, обявена
със
Заповед
№
РД173/23.02.2012г.
на Министерство на околната среда и водите.
•
Природна забележителност „Настанска могила“, обявена със Заповед
№1120/02.07.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост.
•
Природна забележителност „Строилски дол“, обявена със Заповед №
3796/11.10.1966г. на Комитет по горите и горската промишленост. Актуализация на площ със
Заповед № РД-386/06.07.2016 г на МОСВ (обн. ДВ, бр.61/05.08.2016 г.).
В териториалният обхват на община Девин попадат части от следните защитени
територии по смисъла на (ЗЗТ):
•
Защитена местност „Триградското ждрело”, обявена със Заповед №
4021/06.12.1963г. на Комитет по горите и горската промишленост, увеличена по площ със
Заповед № РД- 429/18.06.2007г. на Министерство на околната среда и водите. Актуализация на
площ със Заповед №РД-677/08.10.2015 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 85/2015г.
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•
Защитена местност „Поречието на река Девинска”, обявена със Заповед №
РД- 618/08.07.2002г. на Министерство на околната среда и водите, увеличена по площ със
Заповед № РД-695/19.09.2007г. на Министерство на околната среда и водите. Актуализация на
площ със Заповед № РД-104 от 06.02.2019 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.23 от 19.03.2019 г.
•
Защитена местност „Борино”, бивша буферна зона на резерват „Кастраклий”,
обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на природната среда,
прекатегоризирана със Заповед № РД 517/12.07.2007г. на Министерство на околната среда и
водите.

В ДЕО подробно са представени целите на обявяване на ЗТ регламентиран
режим на дейности в ЗТ, попадащи изцяло или части от тях в териториалния обхват на община
Девин.

Фигура 6 Защитени територии в обхвата на община Девин
2.5.4 Защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие
Съгласно писмо с изх. № КПД-11-155-(7)/24.06.2020 г. на РИОСВ-Смолян и писмо с
изх. № с ПУ-01-456-(1)/19.06.2020 г. на БД ИБР, в териториалния обхват на община Девин
попадат части от следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
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BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на
Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

BG0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.);

BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.);

BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед
№ РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и
увеличена по площ с Решение № 335/2011 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011 г.) и
Заповед № РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания
и дивата флора и фауна
Защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ с обща площ 272851.406 ha одобрена
с РМС №611 от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.) и последващо изменение и допълнение с
РМС №811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/07.12.2010 г.). Защитена зона тип К - Защитена зона по
Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за
птиците.
На територията на община Девин, зоната заема площи изцяло в землищата на град
Девин и селата Грохотно, Гьоврен, Триград, Жребево, Кестен, Водни пад, Тешел и Лясково.
В защитената зона са включени природни местообитания от Приложение I на
Директива 92/43/EEC. Обект на опазване са 5 вида растения, от Приложение II на Директива
92/43/EEC. Фаунистичната листа включва 15 вида безгръбначни животни, 2 вида риби, 5 вида
земноводни и влечуги и 18 вида бозайници, които фигурират, като защитени видове в
Приложение I на Директива 79/409/EEC и Приложение II на Директива 92/43/EEC.
Защитени зони по Директива 2009/147/ЕЕС за птиците, които припокриват
защитена зона по Директива за местообитанията
Защитена зона BG0002063 Западни Родопи с обща площ 133384,7816 ha, обявена със
Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.
108/19.12.2008 г., изменена с Решение №335/26.05.2011 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.
41/31.05.2001 г.). Защитената зона е от тип J - Защитена зона по Директива за птиците, която
припокрива защитена зона по Директива за местообитанията. Зоната заема части от областите
Благоевград, Пазарджик и Смолян. В обхвата на община Девин попада много малка
незначителна част, разположена по северозападната граница на общината.
Защитена зона Западни Родопи обхваща по-високата западна част на едноименната
планина с най-представителните псевдо-бореални иглолистни гори, уникални за Европа.
Северната граница следва линията Велинград - Ракитово - Батак - Пещера. Най-голяма площ
заемат горите от бял бор (Pinus sylvestris), следвани от смърча (Picea abies). По малки по площ
са еловите (Abies alb)a и буковите (Fagus sylvatica) гори. Срещат се също гори от черен бор
(Pinus nigr) a и издънкови гори от горун (Quercus dalechampii,) трепетлика (Populus tremula) и
зимен дъб (Q. dalechampii) Около 10% от територията е заета от открити пространства – пасища
и ливади с преобладаване на обикновена полевица (Agrostis capillaris), картъл (Nardus stricta) и
др., както и на храсталачни съобщества. На територията има 3 големи язовира – Доспат,
Широка поляна и Голям Беглик, както и стотици малки торфища.
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Фигура 7 Разположение на защитените зони в границите на община Девин
Защитена зона BG0002150 Персенк. Общата площ възлиза на 161 19.674 ha. В
стандартния формуляр на Натура 2000, зоната е от тип J - Защитена зона по Директива
2009/147/ЕО за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията.
Обявена е със Заповед №РД-772 от 28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, ДВ
бр. 103/02.12.2008 г. и обхваща части от областите Смолян и Пловдив, като на изток в община
Девин попада в района на с. Лясково.
Зоната е особено чувствителна към горското стопанство. Горските местообитания са
силно засегнати от интензивното лесничейство и свръхексплоатацията на горските ресурси,
както и от незаконната сеч. Реализирането на инвестиционни проекти за изграждане на
множество малки ВЕЦ по поречията на планинските реки допълнително ще увеличат
отрицателното въздействие върху водния баланс.
Строителни дейности, свързани с развитието на туристическата инфраструктура,
причиняват влошаване и унищожаване на ценни местообитания в лесно достъпни райони.
Защитена зона BG0002113 Триград Мурсалица. Зоната е с площ от 55340.9527 ha,
обявена със Заповед №РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ
бр.50/02.07.2010 г. Зоната е от тип J - Защитена зона по Директива 2009/147/ЕО за птиците,
която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията и обхваща по-голямата част
от общата площ на територията на община Девин.
Основните местообитания са гори, скални комплекси, открити тревни площи и реки.
Горите покриват около 70% от територията, по-голямата част от които са иглолистни от смърч,
но също така на някои места бял бор (Pinus sylvestris) и смесени иглолистни такива. Един от
най-ценните стари гори са тези от черен бор (Pinus nigra) и обикновена ела (Abies alba). Има
малки петна от широколистни гори от мизийски бук (Fagus moesiaca), както и смесени гори от
мизийски и обикновен воден габър (Ostrya carpinifolia). Тревните местообитания са доста
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разнообразни, но преобладаващи са обикновена полевица (Agrostis capillaris) и картъл (Nardus
stricta), (Бондев, 1991).
В Триград-Мурсалица постандартен формуляр са включени 29 вида птици (Приложение
I на Директива 2009/147 ЕЕС) и 7 вида редовно срещащи се мигриращи птици, които не са
включени в Приложение I на Директива 2009/147 ЕЕС. 23 вида птици са включени в Червената
книга на България (1985).
2.6
Ландшафт
На територията на община Девин има разнообразен ландшафт, редуват се богати
пейзажи и причудливи изгледи, които допринасят за качеството на жизнената среда и за
инвестиционната привлекателност.
2.7
Културно наследство
В териториалната структура на община Девин са идентифицирани културни ценности
от категории с „национално значение“.
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и видово
многообразие са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики чрез
консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк смисъл,
запазване и развиване на духа на мястото /genius loci/ и на пространствената идентичност и
развитие на потенциала им за стимулиране на икономическия растеж.
Общината притежава потенциал за развитие на културен туризъм по отношение на
движимото и недвижимото културно наследство, но е необходимо да бъдат интегрирани.
обвързани в по-голяма степен със селищната структура, функционалните системи и социалноикономическите дейности. Необходимо е изграждането на основни елементи на техническата и
туристическата инфраструктура инфраструктури за подобряване на достъпността до обектите и
информираността на местното население и гостите на общината.
Всички недвижими културни ценности и нематериалното културно наследство са
подробно представени и разгледани в раздел 3.7. на настоящия Доклад за екологична оценка.
2.8

Физични фактори на околната среда

2.8.1 Отпадъци
Като част от целите на Общинския план за развитие на Община Девин за периода 20142020 г. е мярката „Подобряване на инфраструктурата и технологиите за третиране на
отпадъци“. Дейностите са насочени към комплексно решаване на проблемите, свързани с
отпадъците в общината. Мярката цели ограничаване на вредното въздействие върху здравето на
хората и околната среда, като се насърчи преминаването към повторната им употреба, с което
да се ограничи ползването на първични природни ресурси. Подобряването на ефективността на
системата по сметосъбиране и управление на отпадъците е задача от първостепенно значение за
общината. Подобряването на управлението на отпадъците ще допринесе за подобряване
качеството на средата в малките населени места. Необходими са мерки за контрол и
своевременно почистване на нерегламентираните сметища. Изготвен е морфологичен анализ
на състава и количеството битови отпадъци, образувани на територията на община Девин. Ще
се насочат усилия за въвеждане на метода на компостиране на битови отпадъци и производство
на биогаз.
Община Девин има разработена Програма за управление на дейностите по отпадъците с
период на действие 2017 - 2020 г., където се включват основни мерки за закриване на
общинските депа, депониране на отпадъците на регионалните депа, системи за събиране на
МРО, намаляване на биоразградимите отпадъци и др. ангажименти, произтичащи от ЗУО и
НПУДО. Приетите от общинския съвет Програма за управление на отпадъците и Наредбите, с
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които се определят условията и реда за управление на отпадъците, предстоят да бъдат
актуализирани или приети нови.
В общината има организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички
населени места, като от 2006 г. отпадъците се предават за обезвреждане на Регионално депо за
неопасни отпадъци с. Барутин, община Доспат. Общината е разположена в планински район,
поради което сметосъбирането се извършва с малки автомобили. За намаляване разходите за
извозване на ТБО до депото, на площадката в местността Старо поле град Девин, се извършва
претоварване на отпадъците с помощта на товарач тип „Бобкат” на автомобил с обем на коша
20 m3. Площадката е оградена, входната врата се заключва и има осигурена денонощна охрана.
Претоварването на отпадъците ще се извършва ежедневно.
През 2013 г. е прекратен договора от страна на „Екопак Българияе АД с няколко
Общини, сред които е и община Девин за извършване на организирано разделно събиране на
отпадъци от опаковки. С това си действие организацията „Екопак България” АД прибра
разноцветните контейнери и разруши една система изграждана в продължение на осем години.
С това са провалени усилията на общините в изграждане на системата, а населението
разочаровано. След прекратяване на договора общините Доспат, Девин и Борино продължават
със собствени средства да събират разделно хартия, пластмаса и стъкло, но в края на годината,
поради финансови затруднения прекратяват дейността.
В община Девин се въвежда поетапно разделното събиране на отпадъци от хартия и
картон, пластмаса, метал и стъкло. Изпратени са писма до търговски, стопански,
административни и производствени обекти, с вменени задължения да събират разделно
отпадъците и да ги предават с договори на фирми с разрешение или регистрационен документ
по ЗУО. В общината има 59 контейнера за събиране на портативни батерии и акумулатори
Поради планинския характер на територията, събирането на битовите отпадъци се
извършва с малки, лесно проходим сметосъбиращи автомобили. Това налага, общините, които
са отдалечени от регионалните депа, да извършват претоварване на отпадъците.
Претоварването за община Девин се извършва на площадка, притежаваща разрешително по
чл.35 от ЗУО.
Обезвреждането на неопасните отпадъци се извършва на:
 Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино,
Сатовча и Сърница.
Община Девин извършва самостоятелно разделното събиране на отпадъци от хартия и
картон, метали, пластмаси и стъкло, вкл. отпадъци от опаковки и извършва предварително
третиране на събраните отпадъци на площадка, за което има издаден регистрационен документ.
В община Девин се извършва разделно събиране на портативни батерии и
акумулатори.
Община Девин има сключен договор с организация за въвеждане на система за
разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Събирането
им е кампанийно.
Разработена е и приета с решение № 167/30.11.2017г. на общински съвет - Девин
Програма за управление на отпадъците за периода 2017 - 2020 г.
През 2016-2017 г. е направен актуален морфологичен анализ на състава и количеството
на битовите отпадъци на територията на община по чл. 8, ал. 3 от Наредба за разделно събиране
на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.
Общинската програма за управление на отпадъците е публикувани на интернет
страницата на община Девин. В програмата са посочени четири стратегически цели,
гарантиращи постигане на генералната цел на страната, в сферата на управление на отпадъците
„Общество и бизнес, които не депонират отпадъци”:
 Намаляване вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване.
 Увеличаване количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци чрез
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на
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цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението
и околната среда.
 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.
 Превръщане на обществеността в ключов фактор, при прилагане йерархията на
управление на отпадъците.
Следвайки целите, предвидени в НПУО 2014-2020г., в община Девин към общинската
програма за управление на отпадъците е изготвен план за действие, включващ мерки/дейности
за постигането на оперативните цели на съответната община с индикатор за изпълнение и с
конкретни срокове за изпълнението им. Орган за контрол по изпълнение на програмите за
управление на отпадъците е общинският съвет. За целта, в срок до 31 март на всяка следваща
година, се изготвя отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците, като копие
от него се изпраща на РИОСВ-Смолян, а самия отчет се публикува на интернет страницата на
общината.
В община Девин се поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от
пластмаса, стъкло, хартия и картон.
Регионално сдружение Доспат сключи договор с ОП „Околна среда“ по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020г. През 2018г., започна
реализацията на проекта, като за осигуряване на първоначално им финансиране, регионалното
сдружение ползва средствата по чл.64 от ЗУО, със задължението след извършена верификация
на средствата от финансиращия орган, същите да бъдат възстановени.
Развитие на системите по разделно събиране на МРО от бита и биоотпадъци
Община Девин има сключени договори с:
 „Екобатери” АД - организация за разделно събиране на негодни за употреба
батерии и акумулатори;
 Организация за въвеждане на система за разделно събиране на ИУЕЕО.
Организират се кампании за тяхното събиране.
Строителни отпадъци
На територията на инспекцията няма действащи площадка за оползотворяване на
строителните отпадъци. Издадено е разрешение за мобилна инсталация за третиране на
строителни отпадъци на фирма „Ростер” ООД гр. Смолян, позиционирана извън територията на
инспекцията.
В община Девин, основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността
на фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност. До 2016 са се издавали разрешения за
извозване и депониране на строителни отпадъци (местност „Яза”- гр. Девин), при което
количествата на отделните видове строителни материали са се отчитали в обемни единици.
Тези данни биха могли да бъдат ползвани в случай, че има инвестиционен интерес за
изграждане на инсталация за рециклиране на натрупаните строителни отпадъци. От 2017 г. е
преустановено депонирането на строителни отпадъци на площадката в местност „Яза“. Същата
е затворена и запръстена.
През 2018г за установени нерегламентирани замърсявания със строителни отпадъци и
са дадени предписания от РИОСВ-Смолян, които са изпълнени в срок. Повечето от
установените замърсявания представляват смесени отпадъци - строителни и битови.
За обекти с възложител Кмет на община, съгласно чл.27, ал.2 от Наредбата за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци
трябва да се подават отчети в РИОСВ-Смолян по ПУСО /План за управление на строителните
отпадъци/. Съгласно тях, фирмите трябва да изпълняват заложените цели за материално
оползотворяване, включително подготовка за повторна употреба, влагане на рециклирани
строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи.
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Опасни отпадъци
РИОСВ-Смолян не води отчет на образуваните опасни отпадъци по групи, както и няма
данни за количествата генерирани такива. Годишните отчети, касаещи образувани, съхранени и
предадени отпадъци от лицата, генериращи такива, се представят в ИАОС гр. София. На
територията на община Девин се образуват опасни отпадъци от лица, извършващи
производствена дейност. Най- голям дял в общото количество на опасните отпадъци имат
отработени моторни и смазочни масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и
акумулатори /НУБА/, както и излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци,
съдържащи живак. Дейностите по третиране на опасните отпадъци образувани от дейността на
предприятията се извършват в съответствие с разрешителните им документи за дейности с
отпадъци без да се ползва общинска инфраструктура.
На територията на общината са разположени 8 броя циментови кубове, в които са
складирани 32 тона пестициди за растителна защита, съгласно информацията в Регистъра на
складове и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди.
В Община Девин няма организирана система за разделно събиране на опасни отпадъци
от домакинствата, съответно липсват данни за този вид отпадъци.
Утайки от ПСОВ
На територията на общината има 4 бр. ПСОВ, които обслужват селата Триград,
Грохотно и Селча (2 бр). Понеже са построени през 2014г и са пуснати в експлоатация през
2015 все още не е достигнат режим, при който се образуват утайки подлежащи на третиране,
съгласно законодателството по управление на отпадъците. Понастоящем образуваните
отпадъчни води, които не отговарят на критериите за заустване се изсмукват и извозват за
допълнително третиране в пречиствателна станция за отпадни води.
Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване
Опасните отпадъци, които могат да се генерират на територията на общината от
хуманното здравеопазване са от „Многопрофилна болница за активно лечение" /МБАЛ/ ЕАД град Девин, както и от всички лекарски и стоматологични практики за първичната извънболнична медицинска помощ, но съгласно действащото законодателство данните не се
докладват до общината.
В заключение относно проблеми по отношение на събирането на данни може да се
обобщи, че в община Девин е необходимо създаването на система за събиране и обработка на
данни от изпълнителите, които имат договори с общината и предприятията с общинско
участие, както и получаването на информация от лица, извършващи събиране на рециклируеми
отпадъци на търговска основа и въвеждане на механизми за получаване и оценка на
достоверността на отчитаните от организациите по оползотворяване количества. Всичко това
ще спомогне за установяване изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци.

2.8.2 Шум
Община Девин не е обременена с голямо шумово натоварване. Промишлените
предприятия са изнесени извън населените места, По-голямата част от комунално – битовия
шум в община Девин се дължи на транспортния трафик. Той създава здравен риск особено в
някои пунктове със значително натоварване и висок интензитет на МПС.
За да не се създава акустичен дисбаланс на територията, обхваната от ОУПО Девин е
необходимо източниците на шум, като промишлени предприятия, транспорт, развлекателни и
питейни заведения да се съобразяват с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
населението.
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Общият устройствен план на община Девин не предвижда ситуиране на обекти, които биха
били източник на въздействия от вредни физични фактори.
2.9
Здравно-хигиенен аспект на околната среда
Болничното обслужване на територията на общината се осъществява от
„Многопрофилна болница за активно лечение” /МБАЛ/ ЕАД – град Девин. Индивидуалните
практики на територията на община Девин:

За първична стоматологична помощ са 11 бр.

За специализирана медицинска помощ - 5 бр.
Специализираното извънболнично обслужване се осъществява от „Медицински център
– 1” ЕООД – гр. Девин, работещ по договор с Регионалната Здравноосигурителна Каса /РЗОК/.
Извънболнична помощ
„Медицински център - 1“ ЕООД, разположен в гр. Девин, предоставя
специализираното извънболнично обслужване в общината.
За периода 2009 – 2013г., общият брой на лекарите в общината намалява, увеличава се
броя на практиките за специализирана медицинска помощ.
Броят на лекарите по дентална медицина за периода 2009 – 2013г. бележи положителна
тенденция като от 12 нараства на 18 през 2013г.
На територията на общината функционира филиал на Центъра за спешна медицинска
помощ – Смолян, разположен в гр. Девин.
Като цяло здравният сектор в община Девин има нужда от разширяване и обновяване на
съществуващата база, предвид негативната демографска тенденция и влошената възрастова
структура. Положителна тенденция е възстановяването на здравното заведение за болнична
помощ през 2014г. Въпреки това, остава необходимостта от доразвиване на здравните услуги
чрез разширяване на болницата, повишаване квалификацията на медицинските кадри и
привличане на нови, както и подобряване МТБ и осигуряване на модерна апаратура.
Към структурата на здравеопазването се включват и детските ясли. Те са разположени в
общинския център – ОДЗ“ Изворче“ и ОДЗ „Здравец“. Съотношението между местата и децата
през последните години е равно:
Социалното подпомагане и социалните грижи за населението на общината, са предимно
поети от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Девин. Предоставяните социални услуги в
Общината са насочени предимно към хора с увреждания, самотноживеещи възрастни хора,
деца и маргинализирани групи в риск.
В община Девин се предоставят социални услуги само в общността, специализирани
институции не функционират. Услугите са локализирани в общинския център и обслужват
територията на цялата община.
Територията се обслужва от дирекция „Социално подпомагане“ – Девин.
Алтернативи за осъществяване на плана
На този етап в предварителния проект на ОУПО Девин няма представени
алтернативи за осъществяване на плана. При оценката за степента на въздействие на ОУПО
Девин върху Натура зоните (ДОСВ), е предложена алтернатива, подробно разгледана и
оценена, която ще бъде представена в раздел 6, т. 6.1.5.
2.10

2.10.1 Евентуално развитие на околната среда без прилагане на плана - нулева
алтернатива
Без прилагане на ОУП на община Девин, на крайградската и крайселищните
територии ще се задълбочат негативните прояви и въздействие върху отделните компоненти на
околната среда, ще бъдат засегнати интересите на общината, собствениците на имоти, секторни
правителствени организации, граждански сдружения, неправителствени организации,
обществеността на общината и съседните общини.
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Без прилагане на плана ще се запази съществуващата антропогенна намеса.
Без прилагане на ОУП, развитието на общината ще бъде чрез планиране и
строителство на парче, с ползване на стари планове и ПУП, които не се обединяват в единна
концепция спрямо променените икономически и социални условия.
Не би могло да се постигне устойчивост в развитието на общината, без интегриране на
икономическите и бизнес интереси, при подобряване на социалните условия на живот, и при
съхраняване на природна среда и културно историческо наследство.
3

Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат
значително засегнати
3.1

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

В ДЕО е представена характеристика на климатичните и метеорологичните фактори.
Присъщите за региона мек климат, наличие на дългогодишно слънцегреене, отсъствие
на мъгли и чист планински въздух оказват стимулиращ, лечебен, профилактичен и закаляващ
ефект. Това създава възможности за практикуване на лечебен туризъм, под формата на
хелиотерапия и въздушни бани.
С увеличаване на надморската височина снеговалежите се увеличават и снегът се
задържа по-продължително време. Най-много снеговалежи има в периода от декември до
февруари. Поради факта, че Девин е обграден от скалисти възвишения, то той е запазен и от
студени и бурни северозападни ветрове. Преобладават предимно югозападни и западни
ветрове, които са по-силни през месеците декември, януари и февруари.
3.1.1 Състояние на атмосферния въздух
Чистият планински въздух, прочут с лековитите си качества, е основен природен ресурс
на общината и важен фактор за нейното бъдещо социално-икономическо развитие като център
за планински и балнеологичен туризъм. Атмосферният въздух в района на общината е под
изразено антропогенно влияние през есенно-зимния период вследствие на емисиите главно от
горивните инсталации, но натоварването на атмосферата е значително под средните показатели
на страната.
Налице е трайна тенденция за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с
аерозоли, обусловена от мерките, предприети за ограничаване на вредните емисии от
енергийните и индустриалните замърсители.
3.1.1.1 Качеството на атмосферния въздух /КАВ/
Основни замърсители
Продължава да е високо нивото на замърсяване на въздуха с прахови частици, основно
поради ниското ниво на благоустройство и незадоволителното ниво на поддържане на
чистотата на уличната мрежа и обществените пространства в населените места.
Автомобилният транспорт, индивидуалното отопление на жилищните сгради на твърдо
гориво и на обществените сгради - на мазут, са основните фактори за замърсяване на
атмосферния въздух, действащи на общинската територия.
Източници на емисии на територията на община Девин
Съгласно Годишния Доклад за опазване на околната среда през 2018 г. на РИОСВ-Смолян
(ГДООС-2018г.), източници, които се контролират от РИОСВ-Смолян са:
 Сушилня в Цех за производство на дървени пелети, в с. Грохотно, общ.Девин,
експлоатирана от „Гросекс“ ЕООД - с. Грохотно;
 и Асфалтосмесител „Добросте“ в гр. Девин към „Родопа трейс“ ЕАД гр. Смолян. На
обект асфалтосмесител в гр. Девин не е извършено измерване, тъй като монтирания нов
асфалтосмесител все още не е въведен в експлоатация.
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3.2

Води

3.2.1
Повърхностни и подземни води
В ДЕО е представена хидрографската мрежа в региона.
Община Девин попада в Егейската отточна област. Задържането на снежни маси по
заравнените била в планинските части оказва влияние върху речния режим. Тe се топят бавно,
което от своя страна подпомага инфилтрирането и увеличаването на почвената влага, която
подхранва до късна пролет реките на тази територия.
Водните ресурси заемат 4 189 dka от територията на общината.
Като планинска област, територията около община Девин е прорязана от дълбоки речни
долини, с множество притоци, вливащи своите води в основната река в района - река Въча.
Нейните притоци са реките Девинска, Широколъшка, Триградска, Лясковска и други по-малки
притоци. Естественият отток на някои от реките в района на Общината е нарушен от изградени
и действащи хидротехнически съоръжения. РЕКА Въча е приток на река Марица.
Планинският релеф и климат са благоприятни за формирането на пукнатинните подземни води.
Разпределението им е неравномерно по цялата площ и зависи от тектонски и релефни фактори.
На река Въча са изградени язовир "Въча" и язовир "Цанков камък". За използването на
водите има изградени 2 бр. ВЕЦ - ВЕЦ "Тешел" с мощност 60 МВТ и ВЕЦ "Девин" с мощност
80 МВТ.
На територията на общината се намира микроязовир "Аванли", който е с площ 10 dka.
Главната водна артерия, която преминава през общината е река Въча, която е десен
приток на река Марица. За начало на Въча се приема Буйновска река, извираща от
Каинчалския дял на Западните Родопи.
През територията на общината преминава и Девинска река. Тя е с дъждовно-снежно
подхранване като максимумът на оттока й е през месеците април-май, а минимумът през
октомври. Средният годишен отток при град Девин е около 5,3 m3/s.
Община Девин се отнася към област с умереноконтинентално климатично влияние на
оттока, със значително снежно подхранване на реките.
Проектът за ОУП на община Девин попада в рамките на следните шест (6)
повърхностни водни тела (информация от БДИБР-Пловдив – писмо с изх. № ПУ – 01-436
(1)/19.06.2020 г. - отговор на писмо на РИОСВ-Смолян, с изх. № КПД-11-155-(5)21.05.2020г.,
относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, aл. 1, т. 23 от Закона за водите за Общ
устройствен план (ОУП) на Община Девин" с възложител Община Девин:
 ВТ “Язовир Въча” с код BG3MA609L133,
 ВТ "Язовир Цанков камък” е код BG3MA600L134,
 ВТ ” Река Лесковека" с код BG3MA600R135,
 ВТ "Река Девинска от язовир Тошков чарк до устие и притоци: ляв- Бабинска" с код
BG3.M A600RI36,
 ВТ "Река Широколъшка с всички нейни притоци" с код
BG3MA600R141,
 ВТ "Река Въча и притоци oт извори до вл. на Широколъшка" с код BG3M A600R142.
На територията на Община Девин попадат части от зони за защита на водите - 33
"Западни Родопи" с код BG0002063 и „Персенк" с код BGG002105 определени съгласно чл.
119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. па ПУРБ на ИБР.
На територията на Община Девин попада част зона за защита на водите - 33 " Родопи Западни" е код BG0001030, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3,
точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР.
На територията на Община Девин попадат части от зони за защита на водите - „р. Въча“
е код BG3FSWMA600L134, р. Широкодъшка с притоците с код BG3FSWMA600R14I. р.
Буйновска с притоците, с код BG3FSWMA600R142, р. Три градска с притоците с код
BG3FSWMA601R142, р. Чеирска с притоците с код BG3FSWMA602R142 определени съгласно
чл. 119а, ал. 1 т. 4 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 4. на ПУРБ на ИБР.
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На територията па Община Девин попадат зони за защита на водите - ЗМ „ПОРЕЧИЕ 10
НА РЕКА ДЕВИНСКА”, ЗМ „ЧАИРИТЕ”, ЗМ „ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО”, определени
съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ. включени в Раздел 3, точка 3. 5. 3. на ПУРБ на ИБР.
Територията на Община Девин засяга определени райони със значителен потенциален
риск от наводнения в ИБР и попада в зони. които могат да бъдат наводнени съобразно картите
на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за
водите - APSFR МА 12 „Девинска-Девин".
3.2.1.1 Състояние на повърхностните води
Според информация от БДИБР-Пловдив, в писмо с изх. № ПУ – 01-436 (1)/19.06.2020 г.
- отговор на писмо на РИОСВ-Смолян, с изх. № КПД-11-155-(5)21.05.2020г., относно:
Становище за допустимост съгласно чл. 155, aл. 1, т. 23 от Закона за водите за Общ устройствен
план (ОУП) на Община Девин, състоянието на повърхностните водни тела е следното:
Повърхностно водно тяло с код BG3MA600L133 е определено като
силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта
за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X,
Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по NM4 до 2021 г. и опазване на доброто
химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита
на водите.
Повърхностно водно тяло с код RG3MA600L134 е определено като
силномодифицирано в неизвестен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние.
Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на
Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние до 2027 г. и опазване на
доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за
защита на водите.
Повърхностно водно тяло с код BG3MA6Q0R135 е определено в умерено екологично
състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за
конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X. Раздел 111 на ЗВ) е постигане па
добро състояние по N03. No6щ, Р04, Р общ до 2021 г. и опазване на доброто химично състояние
и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.
Повърхностно водно тяло с код BG3MA600R136 е определено в добро екологично
състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за
'Конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Г лава X. Раздел III на ЗВ) е опазване на
доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто
химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита
на водите.
Повърхностно водно тяло с код BG3MA600R141 е определено в добро екологично
състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за
конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на
доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто
химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита
на водите.
Повърхностно водно тяло с код BG3MA600R142 е определено в добро екологично състояние и
неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло
(съгласно разпоредбите на Глава X. Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично
състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и
предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите

3.2.1.1.1 Програми за мониторинг на повърхностни води
 Контролен мониторинг
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Във връзка с определяне на екологичното и химично състояние на повърхностните
водни тела в тези пунктове се извършва мониторинг на биологични и физико-химични
елементи, като еднократно е предвидено да се извърши и мониторинг на хидроморфологични
елементи за качество.
Пунктове за контролен мониторинг на територията на община Девин – 1 бр.:

р. Въча при гр. Девин
 Оперативен мониторинг
При подготовката на програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води в ИБР е
използвана информация за състоянието на определените водни тела и се прилагат критериите,
посочени в т.1.3.2. на Анекс V на РДВ. Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези
водни тела, които са в лошо състояние и съществува риск да не постигнат добро състояние.
През 2018г. на територията на РИОСВ - Смолян са определени 19 пункта за оперативен
мониторинг – 18 на реки и 1 на язовири (Програма за мониторинг на водите по Заповед
№РД175/02.04.2018г. на Министъра на околната среда и водите). В тези пунктове се извършва
мониторинг по биологични и физико-химични елементи за качество, като пунктовете на
територията на община Девин са:
● р. Девинска устие, преди заустване в яз. Цанков камък;
● р. Лесковска-устие, мост при с. Михалково;
● яз. Цанков камък- стена.
Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в лошо
състояние и съществува риск да не постигнат добро състояние. През 2018г. на територията на
РИОСВ - Смолян са определени 19 пункта за оперативен мониторинг –18 на реки и 1 на
язовири (Програма за мониторинг на водите по Заповед №РД175/02.04.2018г. на Министъра на
околната среда и водите). В тези пунктове се извършва мониторинг по биологични и физикохимични елементи за качество.
За територията обхваната от ОУП на община Девин, пунктовете за оперативен
мониторинг са посочени по-горе.
Таблица 10 Извадка от Таблица 2-3 на ГДООС-2018г. Състояние на водните тела на територията
на РИОСВ-Смолян, в частност състояние на повърхностните водни тела, в чийто водосбор попада
територията на Община Девин
№

Код

Водно тяло

СМ/ИВТ

10

BG3MA600L133

Язовир Въча

СМ

12

BG3MA600L134

Язовир Цанков
камък

СМ

13

14

BG3MA600R135

BG3MA600R136

15

BG3MA600R141

16

BG3MA600R142

Pека Лесковска

Екологично състояние/ потенциал
Биологични
ФХ
Екологично
елементи
елементи
състояние/
потенциал
Обхват на БД „ИБР“
Добро
Умерено NH4
Умерено
Добро
Умерено

Умерено NH4,
Nобщ
Умерено
NO3, Nобщ,
PO4, Pобщ
Умерено
NН4, NО2,
Nобщ, PO4,
Pобщ

Химично
състояние

Добро
Добро

Умерено
Добро
Умерено

Река Девинска от
язовир Тошков
чарк до устие и
притоци: ляв
Бабинска
Река
Широколъшка с
всички нейни
притоци

Добро

Добро

Добро

Добро

Добро

Добро

Река Въча и
притоци от
извори до вл. на
Широколъшка

Добро

Добро

Добро

Добро

Умерено
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Състоянието на повърхностните водни тела на територията на община Девин, съгласно
ПУРБ 2016-2021 г. е показано в таблица 39, а мрежата за хидробиологичен мониторинг на
територията на Източнобеломорски район в периода 2017-2021 г. –съгласно ПУРБ 2016-2021 г.
за пунктовете на водните тела в обхвата на община Девин - (Извадка от Приложение № 13 към
раздел 4 на ПУРБ 2016-2021) е представена в таблица 40.
Основно въздействие върху качеството на водите оказват два фактора – битовите
отпадъчни води и промишлените отпадъчни води. Битовите отпадъчни води замърсяват
водоприемниците след по-големите населени места в района.
3.2.1.1.2 Селищни пречиствателни станции
На територията на община Девин са построени през 2014 г. 4 селищни пречиствателни
станции за отпадъчни води в с. Селча – 2 броя ПСОВ, в с. Грохотно и в с. Триград. Тези ПСОВ
са пуснати в експлоатация през 2015 г., но ПСОВ, в с. Грохотно все още не е въведена в
нормален технологичен режим. Извършва им се мониторинг от акредитирана лаборатория,
резултатите от който са представени в ДЕО.
В град Девин няма изградена ПСОВ, а само частично изградена канализационна мрежа.
Изграждането на ПСОВ Девин и на останалите селища, както и прокарването на колектори за
отпадни води, е наложително, с оглед съхраняване на екологичното равновесие и недопускане
на допълнително замърсяване на околната среда. Отпадните води, които се заустват директно в
реките, както и септичните ями, замърсяват водите и почвите не само на територията на
общината, но и извън нейния обхват.
Необходимостта от пречистването на отпадните води се обуславя от факта, че те играят
ключова роля в опазването на повърхностните води от замърсяване. Без предварително
пречистване на отпадните води реките, в които те се заустват, могат да бъдат сериозно
замърсени. Отпадните води са богати на органични вещества и когато се смесят с водния поток,
започват да протичат естествени химични и биологични процеси на разграждане на
органичните вещества.
Състояние на хидротехническите съоръжения
На територията на община Девин са разположени 3 язовира:
1.
Язовир „Цанков камък”, 111 000 m3 водна маса, залята площ – 3400 dka;
2.
Язовир „Въча“ , с обем от 226.12 мил.m3 със залята площ 4970 dka;
3.
Язовир „Тешел”, 1 370 000 m3 водна маса, залята площ – 1 km2;
Територията на общината попада в хидроенергийна каскада „Доспат-Въча“ с пет
стъпала, като третото стъпало е хидровъзел Язовир „Цанков камък”.
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Фигура 8 Схема на каскада „Доспат-Въча

3.2.2 Подземни водни тела
Според представената информация от БДИБР-Пловдив – писмо с изх. № ПУ – 01436 (1)/19.06.2020 г. (отговор на писмо на РИОСВ-Смолян, с изх. № КПД-11-155(5)21.05.2020г., относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, aл. 1, т. 23 от Закона за
водите за Общ устройствеи план (ОУП) на Община Девин", с възложител Община Девин)
ОУП на Община Девин попада в рамките на следните подземни водни тела, т.е.
територията на община Девин засяга 4 подземни водни тела:

Подземно водио тяло BG3G0GOOPgN020- „Пукнатнни води - ПещераДоепат”.
В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а,
ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП/има се предвид плана/ не попада в
узвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИВР,

Подземно водно тяло BG3G00000Pt041- „Карстови води - Централно
Родопски масив”.
В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.
1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в узвима зона за защита на
водите включена в Раздел 3. точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Подземно водно тяло BG3G00000Pt050- „Пукнатинии води- Централно
Родопски комплекс”.
В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а,
ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в узвима зона за защита на
водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Подземно водно тяло BG3G00000Pt051- „Карстови води – Настан Триградски басейн”.
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В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а,
ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в узвима зона за защита на
водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
Обобщение: В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.
119а, ал.1, от Закона за водите (ЗВ). Районът на Община Девин не попада в уязвима зона за
защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1. от ПУРБ на ИБР.
В района на Община Девин се намира мониторингов пункт от националната мрежа за
мониторинг на химичното състояние на подземните води - BG3G000A+PtMP099 - Извор НИМХ № 39а, с. Беден, общ. Девин.
3.2.2.1

Питейни води

3.2.2.1.1 Зони за защита на води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване
Това са териториите, определени за водочерпене за човешка консумация по член
7 на РДВ - Директива за водохващане на повърхностни води (75/440/ЕЕС) и Наредба №
12, ДВ. бр. 63/02г. и Наредба № 9 от 2001 , изм., ДВ бр. 15 от 21.02.2012 г.
Съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ и по отношение на зоните за защита на
водите, определени за водочерпене за човешка консумация, са територията на
водосбора на повърхностните водни тела и земната повърхност над подземните водни
тела, а именно:

всички водни тела, които се използват за ПБВ и имат средно денонощен
дебит над 10 куб. м или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека;

водните тела, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово
водоснабдяване.
В ПУРБ 2016-2021 г., при актуализацията на регистрите на зоните за защита на
питейните води е използвана информация от издадените разрешителни за водовземане
с цел ПБВ на територията на ИБР и данни на ВиК-операторите на територията на
района за басейново управление.
В Източнобеломорски район като зони за защита на водите са определени 63
броя питейни повърхностни водни тела и 41 питейни подземни водни тела. Питейните
повърхностни водни тела представляват около 20% от всички повърхностни водни тела
на територията на ИБР. Всички 41 подземни водни тела (100%) са определени като
питейни.
 Зони за защита на повърхностни води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване
Населените места от Община Девин използват подземни и повърхностни води за
питейно водоснабдяване.
Таблица 11 Регистър на питейните повърхностни водни тела в Източнобеломорски район като
зони за защита на водите, Извадка от Таблица № 2 раздел 3
№
26
28

29

Име на ВТ
яз. Въча
Река
Широколъшка с
всички нейни
притоци
Р. Въча и притоци
от извори до вл. на
Широколъшка

Код на ВТ
BG3MA600L133
BG3MA600R141

Код на ЗЗВ
BG3DSWMA600L133
BG3DSWMA600R141

Речен басейн
Марица
Марица

BG3MA600R142

BG3DSWMA600R142

Марица
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3.2.2.1.2 Резултати от определяне на състоянието на повърхностните водни
тела
В Извадката от Таблица № 2-4 (според ГДООС на РИОСВ-Смолян - 2018) са
представени резултатите от определяне категорията на водоизточниците и състоянието на
повърхностните питейни водни тела по данни от мониторинга проведен през 2018 г.
Състоянието на 9 питейни водни тела (24 водоизточника), от които три питейни водни тела
попадат изцяло или частично на територията на община Девин и се определят като добро
(категория А1 и А2).
Таблица 12 Състояние на повърхностните питейни водни тела на територията на РИОСВ-Смолян,
в обхвата на БД „ИБР“, касаещи ОУПО Девин-Извадка от Таблица №2-4 *
№

Код на водното
тяло

Име на водното
тяло

№

Водоизточник

1.

BG3MA600R142

Река Въча и
притоци от
извори до вл. на
Широколъшка
Река
Широколъшка с
всички нейни
притоци

1.
2.
3.

1.Река Хаджиларска
2 Река Добролайски соват
3 Река Голяма

A2
A2
A1

4.
5
6
7
8
9
10
11.
13

4 Река Азмачовско дере
5 Река Туралско дере
6 Река Стикълско дере №1
7 Река Солитско дере
8 Река Козуяташко дере
9 Река Стикълско дере №2
10 Река Зорлийско дере
11 Река Мечо селище
Язовир Въча

A2
A2
A2
A2
A1
A2
A2
А2
А2

2.

4.

BG3MA600R141

BG3MA600L133

Язовир Въча

Категория
водоизточник

Състояние
водно тяло

A2

А2

А2

*Източник: ГДООС на РИОСВ-Смолян за 2018 г.

Таблица 13 Цели и срокове за повърхностните води за пиене- Извадка от Таблица № 11 на ПУРБ
2016-2021 г.– табл. 11 от раздел 5
Код на зоната за
Име на зоната за
Код на
Цел
защита
защита
повърхностното
водно тяло
BG3DSWMA600L133
Яз. Въча
BG3MA600L133
Поддържане и предотвратяване влошаване
състоянието на повърхностните води за
пиене
BG3DSWMA600R142
р.Въча и притоци от
BG3MA600R142
Поддържане и предотвратяване влошаване
извори до вл. на
състоянието на повърхностните води за
Широколъшка
пиене
BG3DSWMA600R141
р.Широколъшка с
BG3MA600R141
Поддържане и предотвратяване влошаване
всички нейни
състоянието на повърхностните води за
притоци
пиене

3.2.2.1.3 Състояние и цели за опазване на подземни водни тела
Съгласно Раздел 4, точки 4.2.1 и 4.2.2 от ПУРБ на ИБР изброените по-долу подземни
водни тела:
- Подземно водио тяло BG30000PgN020- „Пукнатнни води - Пещера-Доепат”,
- Подземно водно тяло BG3G00000Pt041- „Карстови води - Централно Родопски масив”,
- Подземно водно тяло BG3G00000Pt050- „Пукнатинии води - Централно Родопски
комплекс”,
- Подземно водно тяло BG3G00000Pt051- „Карстови води - Настан - Триградски басейн”
са в добро химично състояние и добро количествено състояние.
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Целите за опазване на околната среда за подземните водни тела е запазване на добро
химическо състояние. Цел за всички подземни ВТ е запазване на доброто количествено
състояние.
Съгласно
Раздел 4,
точки 4.2.2 и
4.2.3 от
ПУРБ на
ИБР
подземно
водно тяло BG3G0000PgN020 е в добро химично състояние и добро
количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло
BG3GO000PgN020 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.
Съгласно
Раздел 4,
точки 4.2.2 и
4.2.3 от
ПУРБ на
ИБР
подземно
водно тяло BG3G00000Pt041 е в добро химично състояние и добро
количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло
BG3G00O0OPt041 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.
Съгласно
Раздел 4,
точки 4.2.2 и
4.2.3 от
ПУРБ на
ИБР
подземно
водно тяло BG3G00000Pt050 е в добро химично състояние и добро
количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло
BG3G00000Pt050 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.
Съгласно
Раздел 4,
точки 4.2.2 и
4.2.3 от
ПУРБ на
ИБР
подземно
водно тяло BG3G00000Pt05l е в добро химично състояние и добро
количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло
BG3GO0000Pt051 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.
Таблица 14 Оценка на количественото състояние на ПВТ (тест “воден баланс по подхода”) –
Извадка от ПУРБ на БД ИБР 2016-2021 г. - Анекс 41
№ по
ред

Код на подземното водно
тяло

17

BG3G0000PgN020

Пукнатинни води - Пещера-Доспат

добро

34

BG3G000PtPg041

Карстови води - Централно Родопски масив

добро

35

BG3G00000Pt050

Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс

добро

36

BG3G00000Pt051

Карстови води - Настан- Триградски басейн

добро

Наименование на подземното водното тяло

Количествено състояние
на ПВТ

Мерки за постигане на целите за опазване на подземните и
повърхностните водни тела
 Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:
 Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките за постигане на целите за опазване на водните гела
са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. като няма предвидени
забрани и ограничения.
 Предвидени мерки в ПУРН: Предвидените за района на конкретното ИЛ мерки в ПУРН
на Източнобеломорски район са описани в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН на
ИБР.
 3абрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид
инвестиционни намерения
В Закона за водите (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения предвидени по
отношение на плана и в частност ИП. При изпълнение иа дейности по стратегията свързани със
засягане на повърхностен воден обект, дейностите подлежат па уведомителен/разрешителен
режим съгласно ЗВ.
Съгласно писмото на БДИБР – Пловдив се приема, че: Така представеният проект на
ОУП е допустим от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на
околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при следните условия:
Необходимо е в ОУП на община Девин да бъдат отразени санитарно-охранителните
зони (СОЗ) около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на населението, както и
около водовземните съоръжения за минерална вода, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 3
от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
3.2.2.1.4
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водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Съгласно утвърдения План за управление на речните басейни от БДУВ ИБР Пловдив
към Раздел 7 “Програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда” за
община Девин има предвидени мерки за подобряване състоянието на водоснабдителната
мрежа, изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ, както и осигуряване на
подходящо пречистване за населените места под 2000 е.ж.
Водовземането от подземни води — новоизградени сондажни съоръжения и естествени
извори, може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим,
съгласно чл. 50, ал, 7, т.1 и т.2 от ЗВ.
Трябва да се извършва собствен мониторинг на подземни води, на проби от подземните
води за питейно-битово водоснабдяване. Планът за собствен мониторинг на подземни води от
всяко водовземно съоръжение, трябва да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 70 от
Наредба №1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите и се съгласува с Басейнова дирекция - гр.
Пловдив. Необходимо е проектирането, изграждането и учредяването на СОЗ около
водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, съгласно Наредба №3/16.10.2000г. за
условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците минерални води.
Заключение на БДИБР-Пловдив: Представеният предварителен проект на ОУП на
Община Девин е допустим, съгласно ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на
околната среда, като, е необходимо да се съобрази със заложените мерки в Раздел 7 на ПУРБ на
ИБР.
3.2.2.2 Терени за загробване на животни
Определените и съгласувани с БД ИБР терени за загробване на животни е необходимо
да бъдат отразени коректно в окончателния проект на ОУПО Девин, съгласно получената
информация от БД при проведена консултация по чл. 20 от Наредбата за ЕО (писмо с изх. №
ПУ – 02-164 (1)/04.11.2020 г. на дирекцията) следва да се добавят в настоящия доклад
следните терени, както следва:
В с. Осиково, общ. Девин - ПИ 54198.13.72 при координати - 41°52'51,12" 24⁰28ʹ01,41ʹʹ, предложени от община Девин.
В с. Беден, общ. Девин - ПИ 072018 при координати - 41°43'41,06" 24°27ʹ50,76ʹʹ, предложени от ТП ДЛС „Извора“ Девин;
В с. Брезе, общ. Девин - ПИ 072018 при координати - 41°43ʹ30,86ʹʹ - 24°32'23,29
ʹʹ; предложени от ТП ДЛС „Извора“ Девин.
В с. Михалково, общ. Девин - отдел 51, подотдел 5 при координати 41,86673476° - 24,42745685°, предложени от ТП ДГС „Михалково“.
В с. Лясково, общ. Девин - отдел 204, подотдел 5 при координати - 41,78303723°
- 24,45470547°, предложени от ТП ДГС „Михалково“.
В гр. Девин, общ. Девин:
 ПИ 20465.17.17., при координати - 41 °46'15,65" - 24°21'07,31",
предложени от община Девин;
 ПИ 20465.2.260., при координати - 41°48'23,94"
24°2Г47,0",
предложени от
ТП ДЛС „Извора“ Девин;
 ПИ 20465.113.425 при координати - 41°44'54,98" - 24°25'7,36",
предложени от ТП ДЛС „Извора“ Девин;
 ПИ 20465.2.260 при координати - 41°48'23,94"
24°21ʹ47,0",
предложени от
ТП
ДЛС „Извора“ Девин;
 местност „Златното“ при координати - 41 °47'17,31" - 24°19’24,6",
предложени от ТП ДЛС „Извора“ Девин;
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местност „Брезовото“ при координати - 41°46'48,39" - 24°19'11,49",
предложени от ТП ДЛС „Извора“ Девин;
 местност „Голям връх“ при координати - 41°46'21,19" - 24°19'38,7",
предложени ТП ДЛС „Извора“ Девин;;
 местност „Малък връх“ при координати - 41°46'34,25" - 24°19'57,37" и 41°46'22,42" - 24°20'04,26" предложени от ТП ДЛС „Извора“ Девин.
Мярка: В окончателния проект на ОУПО Девин да бъдат отразени коректно с
посочените координати определените и съгласувани с БД ИБР терени за загробване на животни
на територията на община Девин, но реда и условията на Наредба №22/10.02.2006 г.
3.2.2.3 Риск от наводнения
Главната отводнителна артерия в района на община Девин е р. Въча, числяща се към
речен басейн р. Марица.
В ДЕО е направена характеристика на речния басейн
Следователно и видно от приложените по-долу карти и таблица, за района на гр. Девин
съществува значителен потенциален риск от наводнение.
Таблица 15 Райони със значителен потенциален риск от наводнения
Списък с райони със значителен потенциален риск от наводнения
Дължина
Реки във водосбора Области Общини По-големи населени места, които попадат в РЗПРН
km
BG3_APSFR_MA_12 Девинска - Девин
4
р. Девинска,
Смолян Девин
гр. Девин
РЗПРН код

Име на РЗПРН

Фигура 9 Район със значителен потенциален риск от наводнения в община Девин (Извадка от
Карта за Райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР – ПУРН 2016-2021)
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Фигура 10 Райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР – ПУРН 2016-2021

От Картата е видно, че р. Девинска при град Девин попада в район със значителен
потенциален риск от наводнения BG3_APSFR_MA_12, с дължина 4 km. Това трябва да се вземе
под внимание и в близост до района не трябва да се предвижда планиране и строителство.

Фигура 11 Карта на обхвата на наводнения с малка, средна и голяма повторяемост (с период от 20,
100 и 1000 години)
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Фигура 12 Извадка от Карта на обхвата на наводнения с малка, средна и голяма повторяемост (с
период от 20, 100 и 1000 години)

Видно от Картата, р. Девинска при град Девин попада в район със значителен
потенциален риск от наводнения BG3_APSFR_MA_12, с период на повторяемост 20 години.
Миналите наводнения в община Девин в периода 2015-2019 г. са посочени в ДЕО
таблично, като през 2015 г. наводнение се е случило в гр. Девин от преливане на р. Девинска,
през 2017 г. в с. Триград от приливане на р. Триградска, в с. Осиково през 2018 г. в Петварско
дере и на същата дата в с. Михалково.
Като илюстрации на миналите събития са представени и снимки: Мостът при разклона
на селата Жребево и Кестен река -Триградска, община Девин, случило се на 17.01.2016г. и при
село Триград, кв.27. УПИ VII по ЗРП на с.Триград, случило се на 13.05.2019г.
Във връзка със случилите се в последните години наводнения и предвид опасността от
бъдещи такива, в община Девин се извършват превантивни мероприятия, по приет План за
действие, с цел постоянната защита от вредното въздействие на водите, които подробно са
описани в ДЕО.

3.2.2.3.1 Минимизиране на риска за водите при загробване на умъртвени
животни
Във връзка със становище на БДИБР, в настоящия доклад за екологична оценка на
ОУП на Община Девин, са представени определените места за загробване на умъртвени
животни.
Експертизата препоръчва да се спазят изискванията от точка II, точки 5. Да се поставят
условия за изпълнение на проучване в процеса на изграждане на трупни ями, при възникване на
необходимост от загробване на умъртвени животни: т. 5.1., т.5.2., т.5.3., и т. 5.4. от Указания за
мерки за минимизиране на риска за водите от загробване на животни.
При извършване на консултация по чл. 20 от Наредбата за ЕО на ДЕО на ОУПО Девин с
БД ИБР, стана ясно, че дефакто
определените и съгласувани с БД ИБР терени за
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загробване на животни са много повече, като е
подадена липсващата инфиормяция от
дирекцията. Експертите по ДЕО препоръчват на разработващите проекта местата за загробване
на мъртви животни да бъдат отложени коректно с цитираните координати в становището на БД
ИБР в графичната част на окончателния проект на ОУПО Девин. Местата са допълнени и
отразени коректно в настоящата редакция на ДЕО, като са представени с конкретните

координати.
При отлагане на терените за загробване на животни с нанасяне на посочените от БД
ИБР координати на определените и съгласувани с БД ИБР терени в графичната част на
подготвяния в момента окончателен проект на ОУПО Девин, стана ясно, че един от тях
съвпада с 2/Ов1 зона в с. Осиково, съответно тази зона отпада от окончателния проект.
Друг такъв терен попада в зона 1/Жм1 в с. Беден, съответно тази проектна зона се
смалява. Ще се отразят в графичната част на окончателния проект и останалите терени за
загробване на животни като съществуващи Тевк, ако не са в горска територия.
3.2.2.4
Минерални води
От минералните води (по Енциклопедия България, 4, 1984) в общината се срещат
южнобългарски хидротермални системи и междупланински артезиански басейни, главно
азотни терми в силикатните магмени и метаморфни скали на планинските хидротермални
системи. Минералният състав на водите е предимно с хидрокарбонатни, калциеви и натриеви
води.
Правилното и пълноценно усвояване на водните ресурси изисква провеждането на
редица мероприятия като усъвършенстване на водоснабдителната и мелиоративната мрежа.
Ценни за развитието на туризма в общината са минералните извори. Минералните
извори при Беденски минерални бани се намират в долината на река Шипоколъшка, на десния
и бряг, не далеч от село Брезе и на 12 km, източно от град Девин. Общият дебит е 6,6 литра в
секунда, а температурата е 76 градуса по Целзий. Водата е хидрокарбонатно-сулфатнонатриева, с повишено съдържание на въглероден двуокис /около 204 mg на литър/ и
минерализация 1,7 - 1,8 g/l. Чрез топлопровод около 4,5 l/s от дебита са отвеждани в гр. Девин,
а около 2 l/s се запазват за нуждите на местните бани.
•
Изворите в кв. „Настан“, на 6 km от гр. Девин се намират на двата брега на р.
Въча в близост до квартала. Те са 5 - 6 и имат температура на водата 19 – 21o С. Водата е
хидрокарбонатно - калциева с минерализация 0,3 g/l. За дебита на изворите не съществуват
точни данни.
Така нареченото "Барутено" или "Сярно" изворче се намира в западната част на гр.
Девин и е с дебит 0,150 l/s и температура 16o С. Водата е хидрокарбонатно- натриева с
минерализация 0,2 g/l.
•
Михалковската минерална вода извира на 750 m надморска височина и е с дебит
около 480 l/min. Тя е най-силно газираната въглекиселата вода в страната. Благоприятна е за
лечение на сърдечно съдови заболявания на храносмилателния апарат, на нервната система и
ендокринни обмени.
•
Минерален извор № 1 се намира на левия бряг на р. Девинска в двора на
бившата Балнеолечебница в гр. Девин. Дълбочината на сондажа е 770 m, дебитът е 1,8 l/s, а
температурата е 37o С. Водата е сулфатна хидрокарбонатно-натриева.
•
Минерален извор № 2 е на десния бряг на р. Въча на юг от кв. „Настан“.
Сондажът е дълбок 610 m, температурата на водата е 18o С, а дебитът - 0,014 l/s.
•
Минерален извор № 3 се намира на левия бряг на р. Девинска, около 1 km
Западно от Балнеолечебницата, в края на гр. Девин. Дълбочината на сондажа е 1093,6 m.
Водата има дебит 10 l/s. Съдържа микроелементите литий, стронций и барий. Температурата й
е 42o С.
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•
Минерален извор №4 се намира на левия бряг на р. Девинска, западно от
бившата Балнеолечебница и на 500 m от сондаж №3. Дълбочината му е 718 m. Водата има
дебит 6 l/s и температура 44o С.
•
Минерален извор №5 е на левия бряг на р. Девинска, западно от бившата
Балнеолечебница на 2,5 km. Дебитът на водата е 15 l/s, а температурата е 47o С.
Минералните води, според физико-химическата се характеристика са подходящи за
различни видове заболявания чрез външно приложение на: опорно - двигателния апарат,
нервната и половата системи, сърдечно-съдовата система и кожни заболявания. Чрез
инхалационно приложение - предимно при заболявания на дихателната система от
възпалително, алергично и токсично естество.
3.2.2.5

3.2.2.5.1

Водоснабдителна и канализационна системи
Питейното водоснабдяване

Както вече беше споменато, Девинска община е богата на качествени източници на
питейна вода. Наличните водни ресурси са с изключителни качества и са основен ресурс в
общината за нейното социално-икономическо развитие. Липсват съвременни и ефективни
съоръжения за очистване на отпадъчните води, което представлява проблем в населените места
с повече от 2000 жители, в частност гр. Девин.
Водоснабдяването на населението и промишлеността в гр. Девин се извършва от „ВиК“ ЕООД,
гр. Смолян. Всички населени места на територията на общината са водоснабдени, като
водоподаването е основно по гравитачен път. Изградени са шест броя помпени станции с
инсталирана мощност 1035 Kw, които са автоматизирани – в гр. Девин, кв. „Настан“, с.
Михалково, с. Беден, с. Гьоврен. Общата дължина на водопроводната мрежа в общината е 165
km. Най-гъста е в гр. Девин – 45.82 km и село Селча – 18.03 km. Водоснабдяването на гр. Девин
се осъществява основно с гравитачен водопровод от каптирания извор “Балдарана”, с дебит 54
l/s, като се използват и каптажите “Равня” и “Кочкомарова вода”.
По отношение на водопроводната и канализационна мрежа следва да се предприемат спешни
мерки по доизграждането и обновяването им. Водопроводната мрежа е амортизирана и
физически остаряла, което води до чести аварии и загуби на питейна вода.
В Източнобеломорски район са изградени голям брой язовири с различно
предназначение. По-големите от тях, попадащи на територията на общ. Девин, са язовир
”Въча”, язовир”Цанков камък”. Изграден също на р. Въча е и язовир”Тошков чарк”, който не е
на територията на община Девин.
Водопотребление за населението на община Девин
Водоснабдени са всички населени места на територията на общината. Водоизточниците
са местни, с добри качествени показатели и достатъчен дебит за нуждите на населението.
Водоснабдяването на населените места в общината се осъществява от 45 водоизточникакаптажи. В по-голямата част от тях, водоподаването е по гравитачен начин. Има изградени 5
броя автоматизирани помпени станции, с инсталирана мощност 1035 KW: две в с. Беден и по
една в гр. Девин, кв. Настан, с. Михалково, с. Беден и с. Гьоврен.
Основното водоснабдяване на гр. Девин се осъществява с гравитачен водопровод от
каптаж "Балдарана", с дебит 54 l/s, като се използват и каптажите "Равня" и "Кочкомарова
вода".
Таблица 16 ВиК мрежа на територията на община Девин

Населено

Водоизточници

място
гр. Девин

изв. Балдаран

Дължина на
Дължина на
Аварии 2013 г.
водопроводната канализационната
(брой)
мрежа (км)
мрежа (км)
45,82

2,88

38
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с. Брезе

изв. Спорното 1, 2, 3, 4

7,33

12

изв. Вриса
с. Беден
с. Грохотно
с. Гьоврен
с. Жребово
с. Кестен
с. Лясково

изв. Беденски врис
изв. Дерин дере
изв. Общински мост
изв. Асенова авлия
изв. Върбите 1, 2
изв. Имамови ливади

9,87
4,82
8,51
3,16
8,16
12,8

с. Михалково

изв. Персенк 1, 2

10,13

1

кв. Настан

изв. Настански мост

7,1

23

с. Осково

изв. Петварски дупки

6,28

с. Селча

изв. Алан дере 1 , 2, 3

18,03

8

с. Стоманово

изв. Кьор мара 1, 2

3,57

12

1
5

0,07
1,03

1
11
2

0,24

1

изв. Бараков чучур
с. Триград
с. Чуреково

изв. Водни пад изв.
Мрачни
падини
изв. Дерето
1, 2 изв.
Сивин дол изв.
ОБЩО:
Кошарско дере

15,72

0,06

37

3,7
165

2
4,28

154

3.2.2.5.2 Състояние на водопреносните мрежи в населените места
Изградената водопроводна мрежа е физически остаряла и амортизирана, с нисък
коефициент на полезно действие, чести аварии и големи загуби. Това налага спешната
необходимост от подмяна и реконструкция. Необходима е реконструкция на водопровод на
"Балдарана" - гр. Девин и на вътрешната водопроводна мрежа в гр. Девин, с. Гьоврен, с. Брезе,
с. Лясково, с. Триград, с. Селча и с. Грохотно. Належащо е разширение на водопроводната
мрежа и водоснабдяване на новоизградените квартали в селата Триград и Михалково.
„Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД, гр. Смолян предоставят
„Актуална
информация за инкасираните водни количества по населени места в Община Девин” за 2019
г., в отговор на искане от страна на обшщина Девин с писмо изх.№ 92-69-2/30.09.2020 г.
От приложента таблица с информацията е видно, че за 2019 г. водоснабдяването,
реализирано за общината е от порядъка на обща вода 822123
m3, от които 376401m3 за
3
осигуряване нуждите на населението ,
417666m за промищленоостта ,
28056m3 от
бюджета. За град Девин прави впечатление, че нуждите за промишлеността е почти два пъти
повече от тези за задоволяване на населението.
Таблица 17 Актуална информация за инкасираните водни количества по населени места
в Община Девин” за 2019 г

№ Населено място
1
2
3
4

гр. Девин
с. Михалково
с. Селча
с. Стоманево

Общо
вода /m3/
598 603
34 356
16 666
9 332

от население
/m3/
196572
12137
15783
5398

от
от бюджет
промишленост,
/m3/
/m3/
380826
22132
224
3372

21205
87
659
562
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5 с. Лясково
6 с. Чуреково
7 с. Осиково

19 863
3 044
7 425

18395
3024
7425

322
20

1146

8 с. Беден

11 409

10586

768

55

9 с. Брезе
10 кв. Настан
11 с. Грохотно

7 260
41 479
24 926

7122
39012
23034

100
1874
609

38
593
1283

12 с. Гьоврен

21 172

19363

1349

460

13 с. Триград
14 с. Кестен
15 с. Жребово

22 295
2 238
2 055

14949
2082
1519

5979
81
10

1367
75
526

822123

376401

417666

28056

В предоставената информация, не е посочено какво е количеството на загубата на
вода от физически остарялата и амортизирана водопроводна мрежа. За цялата страна загубата
на вода се движи от 60-70 % от подаденото количество. Предполага се, че и ВиК ЕООД
Смолян отчита загуби от този порядък в община Девин.

 РАЗПОЛАГАЕМИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ
КОЛИЧЕСТВА
Таблица 18 Разполагаеми водоизточници. Баланс на водните количества
№
каптаж,
по дренаж, ш.кл.
ред
и др

Наименование

1

2

3

1

капт. дренаж

Беденски вриз

2

капт. дренаж

3

Водата се
подава за
нас. място
4

мин. l/s

макс.
l/s

Подадена Използван
вода
дебит
хm3/год
хm3/год

5

6

7

8

с. Беден

12,000

15,000

16

11

Спорното 1-4

с. Брезе

0,200

0,400

10

7

капт. дренаж

Вриса

с. Брезе

0,400

0,600

4

капт. дренаж

Сухото дере

с. Грохотно

1,200

1,500

37

25

5

капт. дренаж

Чуката

с. Грохотно

0,500

0,700

6

капт. дренаж

Алоана

с. Гьоврен

0,400

0,500

25

21

7

капт. дренаж

Общински
мост

с. Гьоврен

0,700

1,000

8

капт. дренаж

Балдарана

гр. Девин

21,000

29

869

599

9

капт. дренаж

Настански мост

гр. Девин

1,200

1,800

59

41

10

капт. дренаж

Асенова авлия

с. Жребово

0,100

0,400

3

2

11

капт. дренаж

Върбите 1-2

с. Кестен

0,200

0,400

3

2

12

капт. дренаж

Мрачни падини

с. Триград

0,400

0,600

33

23
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13

капт. дренаж

Кожарско дере

с. Триград

0,700

0,9

14

капт. дренаж

Имамови
ливади

с. Лясково

1,5

1,9

30

20

15

капт. дренаж

Персенк

0,400

0,7

53

35

16

капт. дренаж

Михалково ПС

0,500

0,8

17

капт. дренаж

Дупката

с. Осиково

0,700

0,9

12

8

18

капт. дренаж

Извори 1,2,3

с. Селча

1,3

1,8

22

15

19

капт. дренаж

Кьормара 1,2,3

с. Стоманово

0,400

0,6

15

10

20

капт. дренаж

Дерето 1.2

с. Чуреково

0,100

0,2

3

3

с.
Михалково
с.
Михалково

822

При реконструкция на водопровод на "Балдарана" - гр. Девин и на вътрешната
водопроводна мрежа в гр. Девин, с. Гьоврен, с. Брезе, с. Лясково, с. Триград, с. Селча и с.
Грохотно разполагаемите налични количества от посочените водоизточници биха решили
всички проблеми с водоснабдяването на всички населени места в общината, както и
водоснабдяване на новоизградените квартали в селата Триград и Михалково.

3.2.2.5.3 Кратка обобщена информация за обектите, източници на
отпадъчни води *
Основен замърсител на водните обекти на територията, контролирана от РИОСВ–
Смолян са отпадъчните води от канализационните системи на населените места и
производствените отпадъчни води от промишлените обекти, намиращи се извън
регулационните граници на населените места. Повечето от агломерациите, с население под
2000 еквивалентни жители и от 2000 до 10 000 еквивалентни жители нямат изградени или са с
частично изградени канализационни мрежи и отпадъчните води се заустват в попивни
съоръжения или прилежащи дерета и реки.
В канализационните мрежи на агломерациите (там, където има изградени), освен битовофекални отпадъчни води, се заустват и производствени отпадъчни води от промишлените
предприятия, работещи на територията на агломерациите. Съгласно чл. 4 от Наредба № 7/2000
г., включването на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените
места се осъществява на база сключен договор между абоната и оператора, експлоатиращ
канализационната система и/или съответната ГПСОВ. Качеството на отпадъчните води от тези
предприятия е необходимо да отговаря на нормите за заустване в ГК, като заложените
индивидуални емисионни ограничения в сключените договори се достигат след пречистване на
промишлените отпадъчни води от локални пречиствателни съоръжения (ЛПСОВ).
За заустването на отпадъчни води от канализационните мрежи в повърхностни водни обекти,
както и за заустването на отпадъчни води след селищни пречиствателните станции са издадени
разрешителни за заустване на отпадъчните води в съответните водни обекти от съответните
басейнови дирекции.
(Източник: ГДООС 2018 на РИОСВ-Смолян)
Оператори, които експлоатират канализационните мрежи на населените места и
пречиствателните станции (пречиствателни съоръжения) на територията, контролирана от
РИОСВ-Смолян са:
 За административната територия на Област-Смолян са „В и К” ЕООД-Смолян и/или
общините Смолян, Златоград, Неделино, Баните, Мадан, Рудозем, Чепеларе, Девин,
Борино и Доспат;
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 На територията на община Девин и в обхвата на РИОСВ-Смолян са изградени и работят
пречиствателни станции в населените места:
- за под 2 000 еквивалентен брой жители - с. Триград, с. Грохотно и с. Селча-2
бр. в община Девин;
 гр. Девин
В град Девин, попадащ в категорията на населените места с 2 000 до 10 000
еквивалентни жители, няма изградена ПСОВ, а отпадъчните води се отвеждат и заустват
във водоприемците непречистени, като по този начин се поддържа натиска (замърсяването)
върху водоприемниците в поречията на река Марица.
При извършения емисионен контрол от страна на инспекцията на селищните
пречиствателни станции се констатира, че СПСОВ-Грохотно, общ.Девин е с надвишения на
нормите по показатели БПК, ХПК и НВ.
Таблица 19 Населени места с изградени ГПСОВ, СПСОВ и канализационни мрежи без изградени
СПСОВ, подлежащи на контрол през 2018г.

№
по
ред
10.

Община
Община Девин

11.

Община-Девин

12.

Община-Девин

13.

Община-Девин

Обект
Канализация,
гр. Девин
ПСОВ - с.
Триград
ПСОВ 1 и
ПСОВ 2 - с.
Селча
ПСОВ - с.
Грохотно

Населено
място
гр. Девин

Разрешително

с. Триград

РЗ с изтекъл срок на
действие
РЗ№33140180/09.06.2015

с. Селча

РЗ№33710103/16.06.2015

с. Грохотно

РЗ№33110137/09.06.2015

3.2.2.5.4 Мониторинг на селищните пречиствателни станции
За посочените СПСОВ се извършва собствен мониторинг, резултатите от последните
протоколи се представя по-долу таблично, от които е видно, че в резултат извършения
емисионен контрол от страна акредитираната лаборатория, се констатира, че СПСОВГрохотно, общ. Девин е с надвишения на нормите по показатели БПК, ХПК и НВ и при трите
измервания на датите: 21.06.2018 г., на 11.10.2018 и на : 29.05.2019 г.
Във връзка с констатираните отклонения от нормите, експертизата препоръчва
обследване на причините за тези нарушения, евентуално от водене на неправилен технологичен
режим, или се извършва неправилна експлоатация. Възможно е автоматичното водене на
технологичните процеси да не извършва правилно и е необходимо пренастройване на
автоматиката, което да нормализира технологичния режим на СПСОВ-Грохотно. Необходимо
е да се възложи обследването на фирма, която се занимава с проектиране, монтаж и
експлоатация на ПСОВ за намиране на причините, след което да се въведе нормален
технологичен
режим.
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3.2.2.5.5 Списък на обектите на територията на община Девин,
формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти
В ДЕО е представен списък на обектите на територията на община Девин, формиращи
отпадъчни води и заустващи във водни обекти, и включени в "информационната система за
разрешителни и мониторинг при управление на водите" по закона за водите за 2018 год.
таблично (информация от ГДООС на РИОСВ-Смолян за 2018 год.).

3.2.2.5.6 Канализация
Изграденост и състояние на канализационната система
В някои населени места са изградени канализационни мрежи, но не са обхванати в
събирателни клонове, с цел насочване и отвеждане на отпадъчни води към пречиствателни
съоръжения. В новопостроените квартали на някои населени места няма изградена
канализация. Необходимо е частично изграждане на канализационни мрежи в с. Грохотно, с.
Триград, с. Михалково и кв. Кусвица, гр. Девин.
На територията на общината има изградени 4 селишни пречиствателни станции за
отпадъчни води – СПСОВ в селата Триград, Селча- 2 бр. и Грохотно, като последната не
достига емисионните норми, посочени в разрешителното на БД ИБР.
В град Девин няма пречиствателни станции за отпадъчни води. Във връзка с въвеждането в
експлоатация на обект „Хидровъзел Цанков камък“ е неотложно изграждането на колектори за
отпадъчни води и пречиствателни станции в общинския център - гр. Девин и в с. Грохотно –
изградена, но е с надвишения на нормите по показатели БПК, ХПК и НВ. Изграждането на
пречиствателни станции за отпадъчни води има голямо значение за съхраняване на
екологичното равновесие в района и недопускане на екологичната катастрофа. Водите на
замърсената река Въча, се вливат в р. Марица и водят не само до местно замърсяване, но и до
замърсяване на Р Гърция, т.е. пораждат екологичен проблем с трансграничен характер.
Отпадъчни води. Канализация на урбанизираните територии
В част от населените места в общината (общо пет) има изградени канализационни
мрежи, но дължината им е недостатъчна и не са обхванати в събирателни клонове към
пречиствателни съоръжения. В останалите десет населени места няма изградена
канализационна мрежа, като за събиране на отпадните води се използват основно септични
ями. Необходимо е частично изграждане на канализационни мрежи в с. Осиково и гр. Девин.
Необходимостта от пречистването на отпадните води се обуславя от факта, че те играят
ключова роля в опазването на повърхностните води от замърсяване. Без предварително
пречистване на отпадните води реките, в които те се заустват, могат да бъдат сериозно
замърсени. Отпадните води са богати на органични вещества и когато се смесят с водния поток,
започват да протичат естествени химични и биологични процеси на разграждане на
органичните вещества. За тези реакции е необходим кислород и те изразходват наличните
количества кислород във водния поток. Това намалява наличието му във водата, което оказва
неблагоприятно въздействие върху животинския и растителния свят във водния басейн.
3.2.2.6
Води – състояние и устройствени изисквания по опазването им
Изводи, проблеми и устройствени изисквания
Очертаните по-горе изводи и проблеми са основание за следните устройствени
изисквания към ОУП на общината:
 Създаване на условия за пълноценно използване на потенциала на водните
ресурси;
 Необходимо е изграждане на канализационни мрежи в населените места,
доизграждането им в гр. Девин и с. Осиково, стабилизиране на технологичните
режими на СПСОВ в селата с. Грохотно, с. Селча, с. Триград и изграждане на
ПСОВ гр. Девин;
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3.3

Въвеждане с Правилата за прилагане на ОУПО задължително изграждане на
черпателни септични ями при новото жилищно и водно строителство и поетапна
подмяна на попивните ями;
В Правилата за прилагане на ОУПО да се предпише изискване към
последващите ПУП за предвиждане на локални съоръжения за пречистване на
отпадните води на стопанските обекти, курортните селища и др.

Почви

Община Девин попада в Балканско – Средиземноморска почвена подобласт (по Нинов,
1997 и 2002 г.), която е част от Средиземноморската област. В границите на тази подобласт
общината се отнася към Западнородопския район.
Основният почвен тип, който се среща в този район са кафявите горски почви. Те са
разположени върху рохкави песъчливо-глинести материали и различни по произход и състав
скали. Те са плитки – до 40-80 cm, като хумусният хоризонт не е мощен – около 20 cm.
Кафявите горски почви са заети предимно от гори, а на места – от ливади и пасища. Върху тях
добре виреят овес, ръж, картофи, малини и др.
В районите с варовици и мрамори са разположени хумусно-карбонатните почви
(рендзини).
Около речните тераси на реките са разпространени алувиално-ливадните почви. Те са
образувани поради постоянното овлажняване. Профилът им е слабо оформен А-С, а хумусният
хоризонт е с мощност 10-70 cm с тъмносив до сив цвят. Под него обикновено с рязък преход
следват различни по механичен състав речни наноси. Този тип почви са рохкави с добра
аерация, голяма водопроницаемост и средна влагоемкост. Реакцията им е от слабо кисела до
алкална. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци, ориз и др. Почвената покривка е ресурс за
развитието на селското стопанство, което от своя страна създава условия за практикуването на
селския туризъм.
Почвеното разнообразие в община Девин не е голямо. Местоположението на общината
в комбинация с релефа и климатичните условия предопределят разпространението предимно на
кафява горска почва с ранкери (Атлас на почвите в България. 1998)
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Фигура 13 Почвена карта на България (Атлас на почвите, 1998)
Легенда:
15 – Хумусно-карбонатни почви (плитки и литосоли)
17 – Плитки канелени горски почви (с ранкери)
18 – Кафяви горски почви (с ранкери)
19 – Кафяви горски плитки с хумусно карбонатни почви

Кафявите горски почви се характеризират с голямо количество на валежите (700-1200
mm), постоянна голяма въздушна влажност, дебела снежна покривка и умерени температурни
колебания. Този почвен тип е формиран изцяло под влиянието на дървесната растителност.
Релефът е от хълмисто-предпланински до планински. Той е силно разчленен, с големи наклони
обуславящи развитието на ерозионни процеси. Кафявите горски почви са най-типичният
представител на горските почви у нас. При тях горският почвообразувателен процес протича и
сега. В профила им най-често са формирани всички генетични хоризонти – А, В, С и D.
Мъртвата горска постилка достига дебелина 3-10 cm. Нейното голямо количество и
благоприятния й тип на разлагане, респ. с благоприятните й физични и химични свойства, е
мощен фактор за поддържане на високо плодородие при кафявите горски почви. Хумусноакумулативният хоризонт при тези почви е маломощен – от 5 до 25 cm, рядко до 30 cm.
Преходният хоризонт често е твърде мощен и достига до 80-100 cm. С-хоризонт се състои от
скален рохляк, често примесен с по-дребни изветрели продукти. Кафявите горски почви се
характеризират с голяма скелетност, среден до лек механичен състав и малко съдържание на
глина. Те са слабо запасени с усвоим азот и усвоим фосфор. Усвоимият калий не навсякъде е
достатъчен. Почвеният профил е добре промит и не съдържа карбонати. Почвената реакция е
киселата. Общо взето тези почви имат благоприятни физико-механични свойства. Те са рохки,
не образуват кора, нямат голямо съпротивление при обработка. Кафявите горски почви се
характеризират с малка влагоемност и голяма водопропускливост и при малка мощност на
профила не могат да задържат големи количества вода. Затова през сух период могат да се
проявяват признаци на суша. Тези почви са твърде плодородни от гледище на горското
стопанство.
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На територията на общината са разпространени наситени кафяви горски почви, кафяви
горски почви с ранкери и плитки кафяви горски с хумусно-карбонатни почви. В най-северните
части на землище Михалково се срещат и плитки канелени горски почви (с ранкери)
Наситената кафява горска почва заема сенчести изложения. Характеризира се с голяма
мощност на профила (>60 сm). Мощността на хумусно-акумулативния хоризонт е 20-30 сm. Тя
е слабо каменлива, средно песъчливо-глинеста. Количеството глина намалява с увеличаване
дълбочината на профила. Почвената реакция е леко до средно кисела. Добре е запасена с хумус
и азот. Това са богати почви, върху които растат високопроизводителни букови и габърови
насаждения (I– III бонитет). Месторастенията, които се формират на тези почви са богати,
формирани на различни, предимно сенчести, изложения.
Кафявите горски почви с ранкери са плитки почви, образувани върху силикатни скали.
Профилът им достига до 30-40 cm и се състои само от хумусно-акумулативен А-хоризонт.
Ранкерите са скелетни почви, в дълбочина каменливи. Имат неблагоприятен воден режим и
недостатъчен запас от хранителни елементи. Податливи са на ерозия. Почвената реакция е леко
до средно кисела.
Плитките канелено горски почви с ранкери макар и сравнително бедни на хумус, азот и
фосфор имат благоприятни физико-механични свойства и сравнително добри лесорастителни
свойства. Решаващ фактор за тяхното плодородие е мощността на почвения профил и
влагозапасеността.
Кафявите горски плитки почви с хумусно карбонатни почви са с мощност около 30 cm,
с троховидно-зърнеста структура, сравнително високо съдържание на хумус и неутрална до
слабо алкална реакция.
Един от съществените морфологични признаци, включен като решаващ за определяне
на типа месторастене е дълбочината на почвата. На територията на общината се срещат средно
дълбоки почви (дo 60 cm) но преобладават плитките почви (дo 40 cm), поради това в района са
формирани предимно средно богати и бедни месторастения.
Съгласно програмата за почвен мониторинг на ИАОС регионалната лаборатория в
Смолян през 2018 г. е анализирала почвени проби от следните пунктове: с.Триград; гр. Девин и
кв. Настан. Установено е, че не се наблюдават завишения около или малко над ПДК за тежки
метали, органохлорни пестициди и полициклични ароматни въглеводороди.
На територията на РИОСВ-Смолян, не се провежда мониторинг за вкисляване и
засоляване на територията на община Девин.
На територията на община Девин са разположени 8 площадки с Б-Б кубове за
съхранение на пестициди. От направените проверки на РИОСВ-Смолян през 2019 г. се
установява, че складовете са в сравнително добро състояние. Няма нарушения в целостта на
огражденията и покривните конструкции на сградите. Не се установяват разливи и разпиляване
на препарати, кражби, нерегламентирано изнасяне и други.
През 2019 г., не са постъпвали сигнали в РИОСВ Смолян и не е констатирано
наднормено замърсяване с устойчиви органични замърсители, включително нефтопродукти.
На територията на общината няма действащи нерегламентирани сметища с битови
и/или строителни отпадъци.
Регионална лаборатория към ИАОС извършва радиологичен мониторинг на
необработваемите почви в пункт Девин, като пробите се вземат от почвен слой с дълбочина
0÷20 см, извършва се гама-спектрометричен анализ за определяне съдържанието на естествени
и техногенни радионуклиди в почвите. Резултатите показват фоново съдържание.
Природо-ресурсният потенциал по отношение на почвите в община Девин годни за
стопанско използване е ограничен от силно разчленения релеф, високите наклони и
антропогенното въздействие. Възстановяването на земята в стари реални граници в ранния
период на прехода е довело до раздробяване и разпокъсване на земеделските масиви,
респективно до затруднено механизиране, обработване и неефективно прилагане на различни
селскостопански технологии. Процентът на използване на земята е нисък, а този на
необработваемите земи - висок. Вследствие неспазване на агротехническите и фитосанитарните
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изисквания е влошено състоянието на част от почвите. От селскостопанските кулутури се
отглеждат предимно картофи, ягоди, малини, лечебни и етерични растения.

3.3.1

Състояние на почвите и нарушени терени

Ерозия на почвите. Ерозията на почвата е процес на разрушаване, пренасяне и
отлагане на почвени частици, основно чрез вятър и дъждовни води, при протичане на
естествени и/или антропогенни процеси. Загубата на почвен материал оказва съществено
влияние върху функциите на почвата, както в мястото на проявлението на ерозията, така и
върху прилежащите територии. Ерозията води до намаляване количеството на хранителните
елементи и запасите на почвена влага.
В община Девин, в която 71.5% от площите са горски фонд липсват ерозионни процеси
от масов характер. Такива се наблюдават предимно на откритите наклонени терени и в онези
части от гората, където дървостоите са изредени и силно девастирани от продължителна паша и
безразборни сечи в миналото. Там ерозията се е появила скрито, под форма на площно,
повърхностно измиване и отнасяне на плодородните почвени хоризонти. В резултат на това
почвите на места са станали плитки и твърде плитки, особено върху стръмните и много
стръмни склонове с припечно изложение. Обезлесяването и горските пожари са съществени
фактори, оказващи влияние върху процеса на ерозия.
По-активни ерозионни процеси са протичали, отчасти потичат и сега в част от
земеделските земи, особено при неправилна обработка на почвата, поради лекият и механичен
състав, големите наклони и силната разчлененост на релефа. Доказателство за действащи
ерозионни процеси са количествата инертни материали, които при по-проливни дъждове, се
отлагат по улиците на населените места и лъките, както и свлачищата и сипеите по найстръмните и урвести терени. Последните са характерно явление за дефилето на р. Въча. В тази
връзка на територията на община Девин при необходимост се извършва планово залесяване и
затревяване на ерозирали площи.
Извод: Общото състояние на почвите в общината е добро. Почвената покривка в района
се формира главно от кафяви горски почви, плитки, средно ерозирани. Геоложките и
геоморфоложките условия благоприятстват развитието на един от най-разпространените
деградационни процеси – ерозията. Обработваемите земи са подложени на такива процеси.

3.4
Земна основа и земни недра – състояние и устройствени изисквания
при използването им
3.4.1 Геоложки строеж
Родопите се характеризират с блоково-разломна структура. Западните Родопи са
изградени от допалеозойски и палеозойски метаморфни скали. Най-често срещани са гнайсите,
слюдените шисти и мраморите. При херцинското нагъване (през палеозойската ера) са се
образували три полегнали на юг-югоизток антиклинали - Севернородопска, Среднородопска и
Западнородопска. Техните ядки са изградени от южнобългарски гранити, покрити от
метаморфна мантия. През терциера в пониженията (Смолянско, Хвойненско и др.) са се
образували езера, в които са се отлагали седименти - пясъчници, конгломерати. Проявявала се е
и вулканска дейност, в резултат на която са се образували обширни лавови покривки от риолит
(Смолянско, около Брацигово и др.).
3.4.2 Инженерно-геоложки условия
Съобразно особеностите в геоложкият строеж, хидро-геоложките условия се определя и
пригодността на терените за строителна основа. Преди всяко конкретно проектиране и
строителство е необходимо да се направят геоложки и хидрогеоложки проучвания за
установяване носимоспособността ха геоложката основа и наличието на подземни води.
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3.4.3 Сеизмичност
Геодинамичните особености на Родопския масив и на териториите около тази
забележителна тектонска област в централната част на Балканския полуостров са тясно
свързани с еволюцията на структурите на горната мантия под Балканския полуостров.
Публикуваните изследвания през последните десетина години, основаващи се на
различни методи за интерпретация на закъсненията на Р-сеизмичните вълни от земетресения
(Babushka et al., 1986; Spakman, 1986; Ботев, 1987; Ботев и др., 1987; Спасов, Ботев, 1987)
позволиха да се погледне на дълбоките структури под Родопите от качествено нова позиция.
Ако Boccaletti et al. (1974) и Hsu et al. (1977) обсъждат въпроса за вероятното съществуване на
палеосубдукционна зона под Родопите въз основа на геоложки данни и качествени хипотези,
първи Spakman (1986) се опитва да обясни субдукцията общо под Евразия в контекста на
мезозойския Тетиски океан чрез данните от сеизмичната томография. Той интерпретира
високоскоростните структури в мантията, потъващи на север като остатъци от палеосубдукция
под Балканите. Ботев (1987) съобщава за съществуването на високоскоростно тяло под
Западните Родопи и предполага, че високоскоростнят обем в горната мантия стига до
дълбочини над 250 km. Спасов и Ботев (1987) продължават изследванията за анизотропията на
горната мантия под Балканите и обръщат внимание, че при определени условия може да се
предположи съществуването на субдуцирана по-тежка маса и в дълбочина над 250 km.
Анализите на Shanov et al. (1987) показват Родопския регион като зона лежаща над
високоскоростно мантийно тяло, чиято горна повърхност е на около 140 km дълбочина.
Първите по-подробни профили на горната мантия и на земната кора под Родопския
регион, основаващи се на публикуваните данни за скоростните нееднородности и на
интерпретации на гравитационното и магнитно полета (Riazkov, Shanov, 1990) напълно
подкрепиха идеята за съществуването на субдуцирано относително по-тежко вещество.
Направен е опит да се очертае горната повърхност на тази маса, като е използвана 1% изолиния
на сравнително по-високи скорости на сеизмичните вълни. Това което се предполага в момента
е, че горната повърхност на по-тежкото тяло е най-плитка под остров Тасос - около 100 km. To
затъва към североизток и достига до 210 km дълбочина към северните граници на Родопите под Средногорието. Неговите граници са отбелязани с повишени стойности на повърхностния
топлинен поток (над 60 mW/m2) и повишена сеизмична активност (земетресения с магнитуди
над 6,0). Така се очертават териториите с най-висока степен на съвременни деформации около
Родопите и потвърждават възможността за все още съществуващо движение на тежкото тяло в
мантията. Според Voidomatis et al. (1987) най-високата сеизмична активност в Северна Гърция
е съсредоточена по западните граници на Родопите (Сърбо-Македонската тектонска зона) и се
свързва на изток с добре познатите сеизмични прояви по Северно- Анадолския разлом. Там,
както бе вече коментирано, високоскоростното тяло в мантията е на най-малка дълбочина под
долната граница на земната кора.
Моделът на съвременната структура на литосферата под Родопите (фиг. 3.10) се
съгласува добре със съществуващите данни (Shanov et al., 1992). Навлачният и разломен
характер на най-горната част на земната кора е резултат от терциерната колизия между
Евроазиатската и Афро-Арабската плочи. Над най-издигнатите части на субдуциралата
литосфера (вероятният откъслек от тежката плоча на Вардарската зона) се наблюдава
надебеляване на земната кора, като резултат от сложни структурно-тектонски процеси в найзасегнатите области от колизията. Потъването на север-североизток на тежката литосфера в
мантията създава условия за издигане на разтопено вещество с по-ниска плътност
(астеносфера). Съвременната сеизмична активност около Родопите e индикатор, че
субдукцията под този район не е затихнал процес.
3.4.4 Физико-геоложки процеси и явления
От физико-геоложките процеси и явления в района са развити свлачища и срутища.
Свлачищата се индекирани най-вече по стръмните участъци в региона.
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Във връзка с получено писмо в община Девин от МРРБ относно съгласуване на предварителен
проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Девин (на предоставен за съгласуване ПП
на ОУПО Девин с № 04-05-25/10.09.2020 г на общината, отговор на МРРБ с изх. № 91-0015/11.09.2020 г.) предоставя необходимата информация относно свлачищните проявления на
територията на община Девин за допълване на проекта.
„Геозащита“ ЕООД - клон Перник –
регистрира и извършва мониторинг на
свлачищните райони на територията на община Девин, област Смолян.
Регистърът на свлачищните райони, в който се съдържат данни за координатите на
свлачищата, както и друга подробна актуална информация (активност, състояние, клас и др.) е
достъпен в електронен вид на интернет страницата на МРРБ www.mrrb.government.bg, секция
„Географска информационна система“, както и на интернет страницата на дружеството за
геозащита.
В Регистъра на свлачищните райони, който се поддържа от МРРБ съгласно чл. 95, ал. 2
от Закона за устройство на територията, към 31.08.2020 г. са регистрирани 6 броя свлачища на
територията на община Девин.
В писмо с изх. № 91-00-15/11.09.2020 г. е посочено, че в предварителния проект на ОУП
на община Девин, Том I. „Общ Устройствен план на община Девин“ не е представена
информация за свлачищата като неблагоприятни геодинамични процеси. Липсват данни и
информация за регистрираните свлачища на територията на общината. Във връзка с посочената
забележка в окончателния проект на ОУПО Девин е необходимо да се допълни информацията в
раздел „Екологично състояние на околната среда – източници на замърсяване“, част „Физикогеоложки процеси и явления“, съгласно данните от приложената справка с точни и конкретни
данни за свлачищата, информация, свързана с актуалното им геодинамично състояние
(активност, данни за извършени укрепвания и др.). Свлачищата следва да бъдат отразени на
представените графични материали към предварителния проект на ОУП и описани със
съответната сигнатура (регистрационен номер) по координатите в Регистъра на свлачищните
райони и в легенда. В таблица 67 в настоящия ДЕО е включена Справка на свлачищата в
община Девин, предоставена с писмо изх. № 91-00-15/11.09.2020 г. на МРРБ.
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Разполо-жение

Застрашава

Проуч-ване

Проекти-ране

Укр.
мероприятия

Дълж., м

Шири-на, м

Засегната площ,
дка

Клас

Категория

Група

Местонахождение

Година възн.

Състояние

Възраст

Година рег.

Идентификатор

Селище

Община

№ по ред

тел. +359/3041/21-74;факс. +359/3041/26-61;e-mail:obshtina@devin.bg; www.devin.bg; гр.Девин ул. „Дружба“ №1, обл. Смолян
Таблица 20 Справка на свлачищата в община Девин, регистрирани и наблюдавани от "ГЕОЗАЩИТА" ЕООД - клон ПЕРНИК към 31.08.2020 г.

Земеделска
територия

ПЪТ

-

-

-

10

20

0,2

IV

В

-

Регулация

УЛ, ЕЛ

-

-

укрепено

20

15

0,3

IV

В

-

Регулация

УЛ, ЕЛ,
ПС

-

-

-

18

15

0,27

IV

В

-

ОБЛАСТ СМОЛЯН

1 ДЕВИН
2 ДЕВИН
3 ДЕВИН
4 ДЕВИН
5 ДЕВИН

6 ДЕВИН

с. Беден,
път ІV
86832

SML 09.03112-01

2007

Съвременно

Потенциално

с. Брезе

SML 09.06269-01

2006

Съвременно

Стабилизирано

с. Беден, път SML 2054 /III-866
2007 Широка лъка - Девин/ - Беден при km
1+500
2006 с. Брезе, о.т. 20-21

с. Брезе

SML 09.06269-02

2006

Съвременно

Потенциално

2006 с. Брезе, имоти 341 и 342

гр. Девин

SML 09.20465-01

2005

Съвременно

Стабилизирано

2005

гр. Девин, ул. "Септемврийци", кв.
“Настан”

Регулация

УЛ

ИГП

РП

ПС, Г, Д

45

20

0,9

IV

В

-

с. Лясково

SML 09.44848-01

2015

Съвременно

Потенциално

2015

с. Лясково, път III-866 Девин Михалково /на 350 m след тунела/

Горска
територия

ПЪТ

-

-

-

80

20

1,6

III

В

-

с. Селча,
път ІV
86835

SML 09.66130-01

2006

Съвременно

Потенциално

2006

с. Селча, път SML 1056 /III-866 Девин Земеделска
- Михалково/ - Селча при km 13+200
територия

ПЪТ, ЕЛ

-

-

-

20

110

2,2

III

В

-

75

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕВИН
тел. +359/3041/21-74;факс. +359/3041/26-61;e-mail:obshtina@devin.bg; www.devin.bg; гр.Девин ул.
„Дружба“ №1, обл. Смолян

3.4.5

Полезни изкопаеми

На територията на община Девин са установени находища на флуорит, калиевонатриев
пегматит, мрамори и скално облицовъчни материали, които до момента са неразработени. Този
фактор благоприятства природната среда, поради негативните последствия, които могат да
настъпят при добива на различни полезни изкопаеми.
Изводи: Като общо правило територията на община Девин представлява в преобладаващата си
част добра земна основа, подходяща за строителство, при спазване на изискванията на
„НППФ.2006”г.

3.5

Ландшафт. Обща характеристика и устойчивост на ландшафтите

Ландшафтите в община Девин попадат в клас - Планински ландшафти, с ландшафти на
умерено влажните планински гори, от ландшафти на среднопланински иглолистношироколистни гори и група ландшафти на среднопланински иглолистно-широколистни гори на
масивни и метаморфни скали.
Специфични за територията са най-вече горските ландшафти, защитените зони,
множество защитени местности и природни забележителности.
Ландшафтите, формирани около депата за отпадъци могат да се причислят към групата
на антропогенните ландшафти подлежащи на рекултивация.
Урбанизираните ландшафти в община Девин се отличават с характерния облик на
планинските населени места.
Множеството археологически находки (тракийски светилища, останки от крепости и
пътища от римския период и др.) в региона придават на териториите специфичен облик на
културно-исторически ландшафти, община Девин попада в природно-географска област
Западни Родопи.
3.5.1 Видове ландшафти
По предварителна преценка комбинацията от естествени и създадени условия на
територията на общината позволява идентифицирането на следните типа ландшафти:
Селищен тип със средни възможности за естествено развитие. Представен в 17 населени
места с въздействащ елемент дворищно озеленяване и преобладаване на овощните дървета,
лозниците, плодните и декоративните храсти и цветните градинки пред домовете.
Селскостопански вид с ниски възможности за естествено развитие, със средни и с
високи възможности за естествено развитие.
Промишлени ландшафти. С много ниска степен на естествено развитие се включват,
бившите кооперативни стопански дворове и площадки, складови зони и др. В много случаи те
нямат качествата на действително културен ландшафт.

3.6
Биологично разнообразие и защитени територии – състояние и
устройствени изисквания към опазването им
В раздел 2.5 и раздел 3.6. на ДЕО и в резюмето са описани подробно защитените
територии по смисъла на Закона за защитените територии, които се намират изцяло или част от
тях на територията на община Девин. При консултиране Актуализирано задание за съдържание
и обхват на ДЕО на ОУПО Девин през 2020 г., компетентният орган се произнася, че:

В териториалния обхват на община Девин попадат изцяло следните
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
 Резерват „Казаните“, Поддържан резерват „Шабаница“,
 Защитена местност „Старата гора”,
 Защитена местност „Чаирите“,
 Защитена местност „Храстево“,
 Природна забележителност „Настанска могила“
 Природна забележителност „Струилски дол“,
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В териториалния обхват на община Девин попадат части от следните
защитени територии по смисъла на (ЗЗТ):
 Защитена местност „Триградското ждрело“,
 Защитена местност „Поречието на река Девинска”,
 Защитена местност „Борино“.

Фигура 14 Местоположение на ЗТ в/спрямо регулационните граници на община Девин

В тази част от раздела в ДЕО са направени подробни характеристики на ЗТ, в
териториалния обхват на община Девин, целите им на обявяване, регламентираните режими на
защита, цели на опазването им, със съответните за всяка ЗТ забрани на дейности, с цел
опазването им.
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В териториалният обхват на община Девин попадат части от следните защитени
зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
 BG0001030 „Родопи-3ападни“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета с Решение №
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
 BG0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № РД-531/26.05.2000г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
50/2000г.);
 BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. Ю3/2008г.);
 BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед
№ РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр.108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011 г. на Министерски съвет
(ДВ, бр. 41/2011 г.) и Заповед № РД-890/26.11.201 Зг. на Министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
В тази част от раздела, в ДЕО са направени подробни характеристики на ЗЗ в
териториалния обхват на община Девин, цитирани са документи по обявяването им, целите им
на обявяване, територия на защита, цели на опазването им, уязвимост, регламентираният режим
на защита, със съответните за всяка забрани на дейности с цел опазването им, състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитените зони, връзка на защитената зона с други зони от
Натура 2000, класове земно покритие в рамките на ЗЗ и др.
Посочените 4 бр. защитени зони, от които: BG0001030 „Родопи - Западни“ по
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,
BG0002063 „Западни Родопи“, BG0002105 „Персенк“ и BG0002113 „Триград–Мурсалица“ по
Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици, по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие са особено уязвими към човешки дейности, свързани с разрушаване на тревни и
горски местообитания (напр. застрояване, туристически дейности и др.)
При стопанисването, управлението и планирането на земите, попадащи в екологичната
мрежа Натура 2000, трябва да се осигурят благоприятни условия за тяхното екологично,
икономическо и социално устойчиво управление, съвместимо с консервационните цели на
защитените зони.
Целите и предвижданията на ОУП на Община Девин не са свързани със значителни
промени на приоритетните природни местообитания и местообитания на защитени животински
видове, и при условие, че се спазват предложените смекващи мерки и се следват установените
добри практики по време на строителството и експлоатацията, не се очаква да доведат до
промени в структурата и функциите на защитените зони от мрежата Натура 2000 и в тези на
защитените територии.
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ЗЗ „Западни
Родопи“ BG0002063

ЗЗ „Персенк“
BG0002105

ЗЗ „ТриградМурсалица“ BG0002113

ЗЗ „РодопиЗападни“
BG0001030

Фигура 15 Местоположение на Защитените зони по Директивата за птиците (Директива
2009/147/ЕС) и Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕЕС), спрямо териториалните
граници на община Девин

3.7

Културно-историческо наследство

В пространствената структура на общината е проследено южното културно
пространство /Via Diagonalis/ + „Родопи“, представено от културни ценности от един или два
исторически периода с идентични стилови и смислови белези, съчетани с природни и
етнографски дадености.
В основата на пространственото развитие на град Девин и формирането на
пространствената структура на общината са благоприятните историко-географски особености,
културните коридори и идентичността ѝ, които изразяват устойчивостта във времето на
селищните взаимовръзки и трайно обособените урбанистични оси. В тази връзка, културното
наследство в района е резултат от дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и
епохи, които носят специфична памет и идентичност на място.
Свидетелство за това са архитектурните недвижими културни ценности от
праисторическата епоха и тракийската култура. Културните коридори свързват важни елементи
на културното наследството и традициите, които отразяват събития или периоди от българската
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и европейската историята. Те показват процесите на динамиката в пространственото развитие
на селищната структура.
В пространствената структура на община Девин се идентифицирани множество
недвижими културни ценности /НКЦ/ /НДА на НИНКН/, които са представени подробно в
ДЕО.
Представени обекти със статут на исторически недвижими културни ценности,
притежаващи статут на военни паметници съгласно чл. 4 от Закона за военните паметници.
Според Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“ НАИМ–БАН, в пространствената структура на община Девин са идентифицирани 32 обекта.
В изготвената справка е отразена наличната информация в база данни на АИС-АКБ до
края на март 2015 г. Известните археологически обекти са представени с кратка анотация,
която съдържа данни за местоположението, локализацията, особеностите, вида и хронологията,
юридически статут и автор. Допълнително в ДЕО е представен и
Списък на археологическите обекти на територията на община Девин, регистрирани и
актуализирани след 2015 година.
С допълнителната информация за регистрираните на територията на общината и
въведени в базата данни на АИС „Археологическа карта на България“ археологически
недвижими културни ценности (АНКЦ) се представят към настоящия момент (2020 г.)
актуалния брой на регистрираните и въведени в базата данни АНКЦ на територията на
общината, които съгласно писмо на НИНКН, с изх. № на 0800-1254(5)/14.05.2020 г. е 98.
Важни обекти на културната инфраструктура в община Девин
В ДЕО е представена информация за нематериално и недвижимо и движимо културно
наследство.
Важни обекти на културната инфраструктура в общината са читалищата разположени в
град Девин и останалите населени места. Те са важни културни обекти, който съхраняват,
развиват и обогатяват културния живот.
Културните обекти от национално и местно значение са потенциал, които трябва да
бъде използван за привличане на социално-икономическа активност в общината. Необходимо е
да се изготвят проекти за консервация, реставрация и адаптация на обектите и интегрирането
им в обща мрежа обвързвана със селищната структура в общината. Така също е необходимо да
бъдат изготвени познавателни туристически пътеки и маршрути и обособяването на културни
зони.
Богатото историческо минало е създало едно неповторимо културно наследство в
областта на музиката, танците, народните обичаи и бита. Голям интерес представляват
традиционните родопски одеяла, китеници, губери, халища, терлици, чанове и дърворезба.
Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на екологичните,
ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на местния потенциал за
развитие на общините и регионите.
В този смисъл пространственото и социално-икономическо развитие на територията ще
бъде ориентирано към културното наследство в селищните структури природните и културни
ландшафти в прилежащата територия. Това са факторите, които имат водеща роля по
отношение на културното наследство в устройството и развитието на територията.
Представени са важни културни събития, които се провеждат в рамките на общината са, които
се провеждат според годишния календар на общината.
Народните традиции и културните обичаи са нематериалния ресурс, който може да
задържи посетителите в града и да повиши атрактивността и качеството на културния
туристически продукт.
Общината притежава значителен културен и природен потенциал, което е предпоставка
за развитие на различни форми на туризъм. Представеният анализ на културното наследство се
основава на Закона за културното наследство, който се явява основополагащия документ за
опазване на културното наследство в Република България.
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В ДЕО са посочени целите на ОУП на община Девин по отношение на КН,
съответстващи на постулатите в Закона за културното наследство.

3.8

Физични фактори на околната среда

3.8.1 Отпадъци
Община Девин има приета с решение на Общински съвети Програма за управление на
отпадъците до 2020г. и актуален морфологичен анализ за състава и количеството на битовите
отпадъци. Същите са публикувани на интернет страниците на общините. В програмата са
посочени четири стратегически цели, гарантиращи постигане на генералната цел на страната, в
сферата на управление на отпадъците „Общество и бизнес, които не депонират отпадъци”:
 Намаляване вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване.
 Увеличаване количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци чрез
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на
цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението
и околната среда.
 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;
 Превръщане на обществеността в ключов фактор, при прилагане йерархията на
управление на отпадъците.
Изготвен е план за действие, включващ мерки/дейности за постигането на оперативните
цели на съответната община с индикатор за изпълнение и с конкретни срокове за изпълнението
им. Орган за контрол по изпълнение на програмите за управление на отпадъците е общинският
съвет. За целта, в срок до 31 март на всяка следваща година, се изготвя отчет за изпълнение на
Програмата за управление на отпадъците, като копие от него се изпраща на РИОСВ- Смолян, а
самия отчет се публикува на интернет страницата на общината.
По отношение на разделното събиране на МРО, в ДЕО се констатира:
- В Община Девин се извършва разделно събиране на портативни батерии и
акумулатори;
- Община Девин имат сключен договор с организация за въвеждане на система за
разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Събирането
им е кампанийно, като през 2018г. е организирано само от община Смолян;
Разделно събиране на битови отпадъци
В община Девин се поддържа регистър на площадка за предаване на отпадъци от
пластмаса, стъкло, хартия и картон.
Развитие на системите по разделно събиране на МРО от бита и биоотпадъци.
Община Девин има сключен договор с организация за разделно събиране на негодни за
употреба батерии и акумулатори с „Екобатери” АД.
*Източник: информация от ДООС 2018 на РИОСВ-Смолян
Община Девин има сключен договор с организация за въвеждане на система за разделно
събиране на ИУЕЕО. Организират се кампании за тяхното събирането.
Създадена е практика във всички общини на територията на РИОСВ-Смолян, да се извършва
разделно събиране на зелените отпадъци от обществени площи, паркове и градини и да се
депонират на общински терени за естествено разграждане. В повечето общини, на
контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци са поставени надписи със забрана за
изхвърляне на зелени отпадъци в тях. В селата, събраният зелен отпадък се оставя за естествено
гниене на определено място в двора.
Действащите инсталации за обезвреждане на битови отпадъци
Инсталации за обезвреждане на битови отпадъци на територията на инспекцията, отговарящи
на изискванията на Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
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експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане
на отпадъци: Регионално депо за неопасни отпадъци с. Барутин, където се депонират
отпадъците на общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница.
На територията на община Девин, РИОСВ-Смолян до края на 2010г. са закрити всички
общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания.
Утайки от ПСОВ
Събраните утайки от пречиствателните станции по населени места в Община Девин се
почистват със специализирана машина и извозват за допълнително третиране в други
пречиствателни станции.
Строителни отпадъци:
На територията на инспекцията няма действащи площадка за оползотворяване на строителните
отпадъци. Издадено е разрешение за мобилна инсталация за третиране на строителни отпадъци
на фирма „Ростер” ООД гр. Смолян, позиционирана извън територията на инспекцията.
През 2018г. са извършени проверки за строителни отпадъци, както планови така и извънредни
/по самосезиране и по жалби и сигнали/. За установени нерегламентирани замърсявания със
строителни отпадъци са дадени предписания, които са изпълнени в срок. Повечето от
установените замърсявания представляват смесени отпадъци -строителни и битови.
За обекти с възложител Кмет на община, съгласно чл.27, ал.2 от Наредбата за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци, през
2018г. са представени 4 бр. отчети в РИОСВ-Смолян по ПУСО /План за управление на
строителните отпадъци/. Съгласно тях, фирмите изпълняват заложените цели за материално
оползотворяване, включително подготовка за повторна употреба, влагане на рециклирани
строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи.
Производствени и опасни отпадъци - няма данни за община Девин
Разработената Програма за управление на отпадъците за периода 2017 -2020 г. е приета с
решение № 167/30.11.2017г. на общински съвет - Девин, че съобразена с чл. 52, ал. 1 и ал. 3 и
период на действие 2017 -2020 г. Проведен е Актуален морфологичен анализ (година на
провеждане - 2016-2017) на състава и количеството на битовите отпадъци на територията на
община по чл. 8, ал. 3 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградимите отпадъци.
Всички общини на територията на РИОСВ-Смолян, в това число и община Девин вземат
активно участие в кампанията „Да изчистим България заедно“. За периода 15-16.09.2018г., са
събрани 91.860 т. отпадъци от общо 215 замърсени места.
За посочения период, на територията на община Девин са събрани 5,14 т отпадъци и са
почистени 13 места.
В ДЕО подробно е представена системата за управление на отпадъците, на строителните,
производствените, болничните, като в частност акцента е върху битовите отпадъци.
В община Девин се въвежда поетапно разделното събиране на отпадъци от хартия и
картон, пластмаса, метал и стъкло. Изпратени са писма до търговски, стопански,
административни и производствени обекти, с вменени задължения да събират разделно
отпадъците и да ги предават с договори на фирми с разрешение или регистрационен документ
по ЗУО. В общината има 59 контейнера за събиране на портативни батерии и акумулатори.
Извършва се домашно компостиране в община Девин, като са раздадени 278 бр.
компостери. Не може да се отчете ефективността от ползването на тези компостери. По
принцип в селата биоотпадъците от градините не се слагат в контейнерите за битови отпадъци,
а се изхвърлят на общински терени за естествено разграждане. Тази практика се ползва и от
всички общини за биоотпадъците от обществените терени.
Фирми генериращи големи количества отпадъци на територията на община Девин:
- „Девин” АД, гр. Девин - завод за бутилиране на минерална вода. Генерираното
количество производствени отпадъци годишно е над 200 тона, предимно
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-

-

пластмасови и хартиени опаковки. Отпадъците се предават за оползотворяване
на базата на договори.
Големи генератори на дървесни отпадъци с над 5000 т годишно и с висок рисков
потенциал са много фирми, развиващи в региона
дърводобива и
дървопреработващата промишленост, от които на територията на общината е
„Гросекс” ООД с. Грохотно, община Девин.
Лицето, което пуска на пазара най-много опакована продукция е „Девин” АД гр.
Девин - генерира над 80 % от всички пуснати на пазара отпадъци от опаковки на
наша територия. Други по-големи производители са: „Михалково” АД, ТПК
„Михалково” и „П.А.Л.-БГ” ЕООД от общ. Девин.

3.8.2 Здравно-хигиенни аспекти на околната среда
В ДЕО е представена информация, касаещи здравно-хигиенни аспекти на околната
среда.
По отношение на шума на територията на община Девин няма обекти с издадени
комплексни разрешителни, както и промишлени източници с дейности, създаващи риск от
наднормени нива на шум в околната среда. В допълнение, в общината не се наблюдават
източници на шумово замърсяване и като цяло обстановката е спокойна.
По отношение на акустичната обстановка
Община Девин не е обременена с голямо шумово натоварване. Промишлените
предприятия са изнесени извън населените места, По-голямата част от комунално – битовия
шум в община Девин се дължи на транспортния трафик. Той създава здравен риск особено в
някои пунктове със значително натоварване и висок интензитет на МПС.
На територията на община Девин не се очакват проблеми свързани с осигуряване на
нормална акустична обстановка за населението на общината. От санитарно-хигиенна точка
няма шумно работещи предприятия и силно развита инфраструктура. Акустичното състояние
на околната среда е в границите на допустимите норми.
С оглед подобряване акустичната обстановка от ОУП на общината се изисква:
 При избора на варианти на трасета и други ново предвидени пътища от висок
клас да се даде предимство на варианта, който обезпокоява в най-малка степен и
най-малко по брой населени места;
 Да се отбележат като ареали изолационните залесени полоси по протежение на
съответните участъци на автомагистралите и високо класни пътища и към
стопанските източници на шум, като изпълнението им се направи задължително
с подходящи записи в Правилата за прилагане на плана.

3.8.3

Радиационна обстановка и влияние от вредни лъчения

Наблюденията през 2014 г. показват, че радиационния гама-фон в контролираните
пунктове, на територията н РИОСВ-Смолян е в границите на характерния за съответния пункт
и конкретните метеорологични условия естествен гама-фон. При наблюдението на
радиационното състояние на необработваеми почви не са констатирани надфонови стойности
на специфичната активност на естествените радионуклиди.

3.8.4 Обекти, подлежащи на здравна защита
В предложения за екологична оценка проект на ОУПО Дервин, не се предвиждат нови
зони за промишлени обекти или предприятия с рисков потенциал около обектите подлежащи
на здравна защита (жилищни територии, територии за детски и лечебни заведения, болници,
детски ясли и градини, училища , вилни и курортни сгради и др., посочени в т. 3 на
Допълнителни разпоредби на НУРИОВОС).
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3.8.5 Опасни вещества
Към настоящият момент на територията на Община Девин няма изградени предприятия
и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, съгласно критериите
на Приложение №3 от Закона за опазване на околната среда.
Към настоящият момент на територията на община Девин няма влезли в сила решения
по ОВОС или преценка за ОВОС по чл.99 б, ал.5 от ЗООС, с които е одобрено
местоположението и са потвърдени безопасните разстояния за предприятие с нисък или висок
рисков потенциал.
При изграждане на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков
потенциал се изпълняват разпоредбите на чл.104 от ЗООС.

3.8.6 Рискове от природния бедствия
Освен рисковете от земетресения и от активизиране на свлачищни процеси, налице е и
риск от снегонавявания. За неговата превенция е необходимо ОУПО да предложи мерки за
снегозадържане в допълнение на крайпътното изолационно залесяване, като тези мерки се
обвържат и със задачата за изграждане на ветро – и полезащитни пояси.
Освен това е целесъобразно ОУПО да предвиди мерки за защита от наводнения.
Таблица 21 ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Наименование
проекта

на

Кратка
характеристика

Източници
на финансиране

Стойност на
проекта, лв.

Етап на
Изпълнение

"Изграждане на
вътрешна
водопроводна мрежа
с.Лясково,
общ.Девин промяна по време на
строителство

Изграждане на
главни
клонове 1,2,3 и 4 от
вътрешна
водопроводна
мрежа в с.Лясково

ПУДООС

487417,36

с анекс е удължен
срока за
изпълнение
поради
наложено
предпроектир
ане

"Изграждане на
вътрешна
водопроводна мрежа
с.Лясково,
общ.Девин промяна по време на
строителство

Изграждане на
главни
клонове 1,2,3 и 4 от
вътрешна
водопроводна
мрежа в с.Лясково

ПУДООС

173550,22

с анекс е удължен
срока за
изпълнение
поради
наложено
предпроектир
ане

"Водопроводна
мрежа
с.Стоманово община Девин

Изграждане на
довеждащ
водопровод с
дължина 721м и
вътрешна
водопроводна
мрежа с 2 главни
клона
с 5 второстепенни с
обща дължина 2118м

839925,58

изпълнен

"Детска площадка за
екоприключения" в
ДГ
"Радост" с.Гьоврен,
общ.Девин

Изграждане на
екобеседка, доставка
и
монтаж на люлка,
катерушка , пейки и
саждане на цветя и
храсти

ПУДООС

4997,88

изпълнен

"Всичко започва от

Ремонт на детска

ПУДООС

9996,80

изпълнен
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детството"

4

площадка и доставка
и
монтаж на детски
съоръжения в ДЗ,
кв. Настан гр. Девин

Съществуващи екологични проблеми, имащи отношение към
плана, включително отнасящи се до райони с особено екологично
значение

Всички съществуващи проблеми на територията на община Девин са посочени в
настоящия раздел на Доклада за екологична оценка, както и при описание състоянието на
съответните компоненти и фактори на околната среда в раздели 2 - и и 3 -и.
В доклада за ЕО, в този раздела съществуващите екологични проблеми, които имат
отношение към плана, включително и тези, отнасящи се до райони с особено екологично
значение са развити, като проблемите са степенувани и групирани по важност и по видове
въздействия.
Най- общо проблемите са свързани с/със:
 Загуба на питейна вода поради стари и компрометирани водопроводи;
 Недоизградени канализационна система в гр. Девин, неизградена ПСОВ в град
Девин и липса на канализация в много от населените места в община Девин.
Опасност от замърсяване на повърхностни и подземни водни тела;
 Опазване на защитените зони, с биоразнообразието и запазване на
местообитанията;
 Запазване на културното и историческо наследство;
 Със стихийната урбанизация;
 Качество на живот на жителите в общината; нисък стандарт на средата за
обитаване и отдих във вътрешността.
 Зоните за спорт и екологичен туризъм, спа туризъм и всички подходящи форми
на алтернативен туризъм;
 Възможността за удължаване на туристическия сезон и целогодишна ползване
на легловата база;
 Синхронизация между приети стратегии, програми и планове и проекти,
касаещи територията и развитието на общината.
Без прилагане на ОУП ще се забави икономическото развитие на общината, ще се
пропуснат ползи за финансиране и допълнителни инвестиции както и усвояване на средства от
Европейския съюз, респективно – подобряване условия на труд, повишаване качеството на
живот, здравословният начин на живот, запазване интересите на развитие на общината,
респективно осигуряване на приятна околна среда, запазване на богатата природа на основата
на устойчиво управление на околната среда.
Общото състояние на околната среда на територията на община Девин е основание при
разработване на ОУП на общината да се акцентира върху превантивните мерки за опазване на
околната среда.
Мерки, имащи отношение към плана с такъв характер са:
 Изключване възможността за замърсяване над допустимото на повърхностните
и подземните води с непречистени отпадъчни води;
 Недопускане загуба на питейна вода поради неизправни водопроводни системи,
от чести аварии;
 Недопускане на непрекъсната урбанизация и разрастване на урбанизираните
територии за сметка на ценни земеделски земи;
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Осигуряване и подходящо устройване на буферни зони около защитените
територии и зони;
 Териториална организация на озеленените площи (естествени и култивирани) с
оглед изпълнение на изолационни и защитни функции;
 Използване на възобновяеми енергийни източници.
В доклада са разгледани съществуващите екологични проблеми в района в раздели 2-и
и 3-и свързани с подземните и повърхностните води, като същите следва да бъдат обвързани с
предвидените мерки в Програмата от мерки (ПоМ) към Раздел 7 от План за управление на
речните басейни (ПУРБ на ИБР 2016-2021 г), както и от План за управление на риска от
наводнение (ПУРН 2016-2021 г. на ИБР). Следва да се има предвид, че в ПоМ от ПУРБ на ИБР
2016-2021 г., община Девин е идентифицирана като отговорна за изпълнението на предвидена
мярка за населено място гр. Девин, с код UW_2 и наименование „Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ с действие по изпълнение на
мярката - „Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за
агломерации с над 2 000 е.ж.“ и „Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ за
агломерации с над 2 000 е.ж.“.
В ПоМ от ПУРБ на ИБР 2016-2021 г., привързано към водните тела в границите на
водосбора, на които попада територията на Община Девин, са предвидени мерки с код EW_2 намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото
водоснабдяване, с код DW_4 - опазване на повърхностните води предназначени за питейнобитово водоснабдяване, с код HY_7 - подобряване на хидроморфологичното състояние на
реките, с код СА_1 - запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите, с
код РМ_9 - предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности
на етап инвестиционните предложения.
В ДЕО са представени таблично предвидените мерки в ПоМ от ПУРБ на ИБР 20162021 г, за гр. Девин, в които община Девин е идентифицирана като отговорен за изпълнението
на предвидена мярка за населено място Девин, с код UW_2.
Представени са таблично и предвидените мерки в ПоМ от ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.,
привързани към водните тела в границите на водосбора, на които попада територията на
Община Девин.
Мерките са отразени в раздел 7 от доклада по ЕО, като те следва са вземат под
внимание в окончателния проект на ОУПО Девин, и най-вече да се отразят и в
Правилника за прилагане на ОУП на община Девин, съобразно предвидените в ОУПО
дейности. Мерките е крайно необходимо да залегнат и в Бизнес плана на „ВиК“ Смолян,
да се набележат мерки по отстраняване на амортизираните водопроводни системи, с цел
намаляване недопустимите загуби на вода, да се построи и пусне в експлоатация на
ПСОВ Девин, и се въведат в нормален технологичен режим построените през 2015 г.
селищни ПСОВ, най-вече тази в с. Грохотно, както и въвеждане на постоянен нормален
режим за двете ПСОВ с. Селча, и тази в с. Триград.

5

Цели на опазване на околната среда на национално и
международно равнище, имащи отношение към плана и
програмата, и начинът, по който тези цели и всички екологични
съображения са взети под внимание по време на изготвянето на
плана или програмата

Направен е анализ на стратегиите, плановете и програмите на национално (в т.ч.
регионално, областно и общинско) и международно равнище, които имат отношение към ОУП
на община Девин, като въз основа на анализа са направени изводи за начина и степента, в които
в ОУПО тези цели и екологични съображения са взети предвид. При установяване на
противоречие между екологичните цели и съображения и предвижданията на ОУП са
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направени съответните препоръки, които да бъдат отразени в проекта на устройствения план с
цел постигане на неговото съответствие с политиката по околна среда на национално и
европейско ниво.

5.1
Цели за опазване на околната среда на национално и международно
равнище, имащи отношение към плана и начина, по който тези цели са взети под
внимание при изготвяне на плана
Резултатите са представени в следващата Таблица 22.
Таблица 22 Цели за опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи
отношение към плана и начина, по който тези цели са взети под внимание при изготвяне на плана
Стратегически документ и цели по опазване на
околната среда, имащи отношение към ОУПО
Общински план за развитие на община Девин
2014-2020 г.
Общата цел за развитие на Община Девин в
периода 2014 – 2020 г. е:
„Възвръщане облика и привлекателността на
община Девин като място за живот с повишен
стандарт, конкурентни предимства, развит
потенциал на човешките ресурси, достъпна и
изградена
инфраструктурна
и
комуникационна среда“
В Общинския план за развитие на община Девин
за периода 2014 - 2020 г. са дефинирани следните
стратегически цели: Стратегическа цел 1:
Стимулиране на местната икономика и
открояване на конкурентните предимства и
местния потенциал; Стратегическа цел 2:
Насърчаване на културното и туристическото
развитие на базата на принципите за устойчиво
местно
развитие;
Стратегическа
цел
3:
Намаляване броя на застрашените от бедност и
социално изключване; Стратегическа цел 4:
Подобряване инфраструктурата и свързаността
между населените места и опазване на околната
среда; Стратегическа цел 5: Въвеждане на
принципите за добро управление в полза на
местната общност.
Национална програма за развитие: България
2020:
Приоритет
3:
Постигане
на
устойчиво
интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал.
3.1 Усъвършенстване и интегриране на
националната система за планиране и управление
на регионалното развитие и системата за
пространствено планиране.
3.2 Стимулиране развитието на градовете и
подобряване на интеграцията на българските
региони в национален план.
3.4 Подкрепа за ефективно и устойчиво усвояване
на туристическия потенциал на регионите и
развитие на културните и креативни индустрии в
регионите.

Начин и степен, в която целите са взети
предвид в ОУПО
Наличието на общ устройствен план дава
възможност на общината да ползва финансови
средства от фондовете на Европейския съюз.
Приемането на ОУП ще подобри териториалната
устойчивост, ще допринесе за подобряване на
инфраструктурата
и
свързаността
между
населените места, и за опазване на околната
среда

ОУП има принос към Подприоритет 3.1.., тъй
като съобразява документите за планиране на
регионалното развитие от по-горна степен, в т.ч.
следва принципите за устойчиво развитие;
ОУП има принос към изпълнение на
Подприоритет 3.2., тъй като предвижда именно
развитие на населените места и в частност гр.
Девин;
С реализиране на ОУП ще бъдат установени
режими за опазване на културното, архитектурно
и археологическо наследство. Ще помогне да
бъдат регламентирани граници на охранителни
зони на недвижимите културни ценности.
Дейностите по ОУП не противоречат на
Приоритет 4
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Приоритет 4: Развитие на аграрния отрасъл за
осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена
стойност при устойчиво управление на
природните ресурси
Национална стратегия за околна среда 20092018 г. (НСОС)
3. По-здравословна околна среда за по-добро
качество на живот;
4. Насърчаване на устойчивото потребление и
производство;
5. Ограничаване и спиране на загубата на
биологично разнообразие;
6. Формиране на нови модели на поведение на
обществото,
щадящи
околната
среда
и
съдействащи за устойчивото развитие, както и
осигуряване на по-качествена информация и
мониторинг за околната среда;

В проекта на ОУПО Девин е търсен баланс между
развитие на урбанизацията и съхраняване във
възможно максимална степен на целостта на
природната среда. ОУПО предвижда максимално
опазване на биологичното разнообразие в
защитените зони.
Създаване на благоприятна акустична среда за
обитаване и труд чрез предлагане на
функционално - пространствена структура за
населените места, мероприятия за озеленяване на
пътната мрежа в обхвата на община Девин.
Всички процедури по изготвяне на ОУПО, както
и
настоящия
ДЕО
се
подлагат
на
законоустановените
и
отговарящи
на
съвременните изисквания форми на обществен
достъп и контрол. Постъпилите мнения,
съображения, жалби и сигнали се вземат предвид
при окончателните устройствени решения.

Трети национален план за действие по
изменение на климата за периода 2013 – 2020 г.
Цел по отношение на ОС:
- 20% увеличаване на енергийната ефективност;
- 20% намаляване на емисиите парникови газове
спрямо нивата им от 1990 г.;
- 20% дял на енергията от възобновяеми
източници в
общото потребление на енергия в ЕС до 2020 г.,
включително 10% дял на биогоривата в
транспорта.

Увеличаване
на
зелените
площи
в
урбанизираните територии е мярка с положителен
ефект върху въглеродния баланс.
Предприемането на мерки за по-устойчива
инфраструктура,
която
да
отговоря
на
европейските
стандарти
в
областта
на
енергетиката, транспорта и сградния сектор.

Национална стратегия за управление и
развитие на водния сектор и План за действия
към нея в краткосрочна (2013 – 2015 г.),
средносрочна (2016 - 2021 г.) и дългосрочна
(2022 – 2037 г.) перспектива
Формулирани са 4 цели и съответните подцели
към тях:
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за
населението и бизнеса в условията на промени
на климата, водещи до засушаване
1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване
чрез рехабилитация на съществуващите и
изграждане на нови язовири и резервоари,
рехабилитация на водопроводната мрежа и
водоизточниците.
1.2. Намаляване на общите количества използвана
вода чрез инвестиции във водностопанската
инфраструктура и мерки за подобряване на
ефективността при използването на водните

ОУП
съобразява
необходимостта
от
рехабилитация на водопроводната система с цел
намаляване на загубите на вода и доставяне на
вода, отговаряща на изискванията за качество.
Поставена е необходимостта от подмяна и
изграждане на канализационна система и
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води в
населените места на общината.
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ресурси.
Цел 2: Запазване и подобряване на
състоянието на повърхностните и подземните
води
2.2. Укрепване на институционалната система за
мониторинг и контрол, която да гарантира
доброто състояние на повърхностните и
подземните води.
2.3. Превръщане на Плановете за управление на
речните басейни в основен планов документ при
интегрираното управление на водите.
План за управление на риска от наводнения в
Източнобеломорски район за периода 2016 –
2021 г.
Включва мерки за управление на риска от
наводнения.

Предвидените устройствени решения в ОУП на
община Девин са съобразени със
ПУРН
Източнобеломорски район и няма да доведат до
значителни отрицателни въздействия.

План за управление на речните басейни в
Източнобеломорски район за периода 2016 –
2021 г.
Включват програми от мерки за постигане на
целите за опазване на околната среда.

ОУП на община Девин е съобразен с ПУРБ 20162021г
по отношение на отстояния на
новопредвидените
УЗ
за
Ок
спрямо
повърхностните водни тела.
Що се отнася до състоянието на „Река Девинска Басейн на р. Марица – доброто химично и
умереното екологично състояние, което се дължи
на заустване на битови отпадъчни води от малки
населени места по поречието на реката.
Предварителният проект на ОУПО Девин с
предвидените УЗ няма да допренесе до
влошаване на състоянието й. В новопредвидените
УЗ за ОК в землището на гр. Девин и се изисква
изпреварващо реализиране на водопроводни и
канализационни мрежи, ЛПСОВ в посочените УЗ
(или изграждане на септични ями, източването им
и транспортиране и предаването им на ПСОВ
или
друга
близкоразположена
ПСОВ.
Необходимо е изграждане на ПСОВ Девин,
доизграждането на канализационна мрежа и
включването на отпадъчни води в нея, а оттам до
ПСОВ.

Национален
план
за
управление
на
отпадъците 2014-2020 г.
Цел 1 Намаляване на вредното въздействие на
отпадъците чрез предотвратяване образуването
им и насърчаване на повторното им използване
Цел 2 Увеличаване на количествата на
рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез
създаване на условия за изграждане на мрежа от
съоръжения за третиране на цялото количество
генерирани отпадъци, което да намали риска за
населението и околната среда
Цел 3: Управление на отпадъците, което
гарантира чиста и безопасна околна среда
Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов

Осигурено е законосъобразно управление на
генерираните на територията на общината
отпадъци.
Община Девин има действаща програма за
управление на отпадъците 2017-2020 г. с основна
цел опазване на околната среда в района.
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фактор при прилагане йерархията на управление
на отпадъците
Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕК
Цел по отношение на ОС:
- Да се помогне на земеделските производители
да гарантират опазването на околната среда и
биологичното разнообразие (30% от директните
плащания се насочват към устойчиви и
екологосъобразни земеделски практики, като
например
разнообразяване на видовете, отглеждани
култури, поддържане на постоянни пасища и
опазване на
екологично чисти райони в земеделските
стопанства).

С ОУП се обособяват зони за алтернативно
земеделие в общината.
Подобряване на земеделското и екологичното
състояние в земеделския сектор, чрез мерки за
опазване на почвата от антропогенно нарушаване.

Национална стратегия за развитие на горския
сектор (2013– 2020 г.)
Цел по отношение на ОС:
- ЦЕЛ 1: Осигуряване на устойчиво развитие на
горския сектор чрез постигане на оптимален
баланс между екологичната функция на горите и
тяхната способност дългосрочно да предоставят
материални ползи и услуги.
- ЦЕЛ 3: Увеличаване на приноса на горския
сектор в „зелената икономика".
- ПРИОРИТЕТ 1: Поддържане на жизнени,
продуктивни и многофункционални горски
екосистеми, способстващи за намаляване на
негативните последици от измененията в климата.
- ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване на жизнеността и
конкурентоспособността на горския сектор.
- ПРИОРИТЕТ 4: Използване на потенциала на
горския сектор за развитие на „зелената
икономика"
Стратегически план за развитие на горския
сектор (2014 –2023 г.)
- Приоритетна област 1. Подкрепа за селските и
градските общности.
- Приоритетна област 2. Насърчаване на
конкурентоспособността и устойчивостта на
отраслите на ЕС, свързани с горското стопанство,
на биоенергията и на екологичната икономика в
по-широк аспект.

ОУП установява необходимостта от обръщане на
особено внимание на предпазването от и
намаляването на посегателствата върху околната
среда,
например
чрез:
използване
на
природосъобразни технологии в селското и
горското
стопанство,
насърчаване
на
екологосъобразни транспортни и енергийни
системи, възстановяване на пустеещите градски
терени и рехабилитация на тяхната среда,
предпазване
от
индустриални
злополуки,
възстановяване на околната среда в зони,
увредени от посегателства, както и контрол на
субурбанизацията. По отношение на горския
сектор ОУП е насочен към осигуряване
запазването на ценни горски територии.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в
Република България 2014 – 2030 г.
Цел по отношение на ОС:
-Утвърждаване
конкурентоспособността
и
ефективността на туристическия сектор на
България посредством оптимално използване на
наличните природни и антропогенни ресурси в
съответствие с пазарните изискванията и

Туризмът в община Девин все още не е разгърнал
пълния си потенциал, въпреки съществуващите
предпоставки за неговото развитие като природни
дадености, културно наследство и изградена
туристическа инфраструктура. Значението му се
подчертава от факта, че неизменно присъства във
Визията на община Девин за нейното устойчиво
развитие. Като перспективен и динамичен
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потребителските
очаквания
развитие на туризма.

за

устойчиво

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в
община девин 2014-2020 г.

Почви
Международни стратегии и директиви за
опазване на почвите:
1.Тематичната стратегия за опазване на почвите
(Thematic
Ctrategy
for
Coil
Protection
COM/2006/231);
Цели: опазване на почвата от деградация и
устойчиво използване на земите на локално,
национално и европейско ниво.
2. Доклад на Европейската комисия (CWD (2012)
101)
Цели: прилагане на добри практики за
ограничаване запечатването (от строителство) на
плодородни земеделски земи.
3.
Директива
96/61/EC
за
комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването.
Цели: опазване на почвите от замърсяване.
4. Нитратна директива (с номер 91/676/ЕИО)
Цели: опазване от замърсяване с нитрати на
водите от земеделски източници
Национални стратегии за опазване на почвите:
Стратегическата цел на МОСВ за “опазване,
устойчиво ползване на земите и почвите и
възстановяване на почвените функции.” Постига
се чрез:
1.Закона за почвите, изм. ДВ. бр.98 от 28
Ноември 2014г.
2.“Национална Програма за действие за
устойчиво управление на земите и борба с
опустиняването в Република България (2007–
2013 г.)”.
Национални програми за опазване на почвите:
1.Националната програма за развитие на селските
райони, 2014– 2020.
Цели: въвеждане на земеделски и горски
практики,
които
намаляват
негативното
въздействие върху околната среда.

отрасъл в световен мащаб, при добро управление
на наличните ресурси на територията на
общината, туризмът би могъл да предложи
решения на някои наболели проблеми като:
миграцията, високата безработица, ниските
доходи и др.
Районът притежава дадености за развитието на
еко-, и културен туризъм, които да са адаптирани
към промените в климата.
Запазване дела на площите с горски екосистеми
като основен поглътител на въглероден диоксид.
Проектът на ОУПО Девин ще допринесен до
обновяване и благоустрояване на зелената
система на град Девин чрез предвидените УЗ.
В ОУПО Девин не са предвидени дейности, които
да противоречат на посочените стратегически
документи за опазване на почвите. При
строителството на новите обекти, предвидени в
правилника по прилагане на плана, се предвиждат
ограничителни параметри, които да намалят
евентуални неблагоприятни въздействия.
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Национални планове за опазване на почвите:
1. Национален план за действие по управление на
устойчивите органични замърсители (УОЗ) в
България, 2006, актуализиран 2012 г. – 2020 г.
Цели: опазване здравето на хората и околната
среда от въздействието на УОЗ.
Директива 92/43 ЕС

Извършена е оценка за допустимост с предмета и
целите на ЗЗ от екологична мрежа Натура 2000. С
разработвания
Доклад
по
оценка
на
съвместимостта ще се оценят въздействията, в
който ще се предложат мероприятия и мерки,
които да редуцират отрицателните въздействия от
УЗ, попадаща в ЗЗ. С ОУП на община Девин се
предвиждат
малко устройствени зони в
защитените зони на територията на общината.

Национална стратегия за развитие на горския
сектор в Република България (НСРГСРБ) за
периода 2013 – 2020 г.

ОУПО е съобразен с основните приоритети и
мерки на НСРГСРБ за периода 2013-2020.

Европейска конвенция за ландшафта
Цели: Подкрепяне и популяризиране на
опазването, управлението и планирането на
ландшафта.

В ОУПО не са предвидени дейности, които да
противоречат на посочения документ

5.2
Цели по опазване на околната среда, взети под внимание при
изготвянето на ОУП и източника, в който са публикувани
Цели по опазване на околна среда на Националната стратегия по околна среда и
връзката им с настоящия ОУП, като ще бъдат дадени и конкретните мероприятия, предвидени с
плана, водещи до постигането им.
Таблица 23 Цели по опазване на околната среда, взети под внимание при изготвянето на ОУП
№
Цели по опазване на околната среда, взети под
Източник, в който са посочени
внимание при изготвяне на плана
целите
1.
Интегриране на екологичната политика в
Национална стратегия за околна
политиките за развитие на икономическите сектори среда 2009-2018 г. (НСОС)
и регионите
2.

Осигуряване на добро качество и достатъчно
количество вода за всякакви цели

Национална стратегия за околна
среда 2009-2018 г. (НСОС)

3.

Достигане и поддържане на високо качество на
околната среда в населените места

Национална стратегия за околна
среда 2009-2018 г. (НСОС)

4.

Опазване на природното наследство и поддържане
на богато биологично разнообразие

Национална стратегия за околна
среда 2009-2018 г. (НСОС)

5.

Осигуряване на ефективно управление на околната
среда

Национална стратегия за околна
среда 2009-2018 г. (НСОС)

6.

Изпълнение на ангажиментите на България за
разрешаване на глобалните екологични проблеми

Национална стратегия за околна
среда 2009-2018 г. (НСОС)

7.

Ограничаване на деградацията на земите и борба с
опустиняването за запазване и развитие капацитета
на екосистемите, за постигане на чиста, безопасна и

Национална програма за действие за
устойчиво управление на земите и
борба с опустиняването в България
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8.

9.

6

привлекателна околна среда, икономическа
стабилност и подобрено качество на живот
Опазване, възстановяване и устойчиво управление
на биологичното разнообразие в страната за
създаване на оптимални условия, среда и
перспективи за живот на хората.
Опазване здравето на гражданите чрез осигуряване
на здравословна жизнена среда.

Национален план за опазване на
биологичното разнообразие
Закон за здравето (Обн. ДВ бр.
70/10.08.2004 г.), последно изм. ДВ.
бр.9 от 3 Февруари 2015г.

Вероятни значителни въздействия върху околната среда,
включително биологично разнообразие, население, човешко
здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори,
материални активи, културно-историческо наследство,
включително архитектурно и археологическо наследство,
ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да
включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни
и отрицателни последици

В хода на процедурата по ЕО следва да бъдат определени, описани и оценени
въздействията на предлагания за осъществяване проект за Обшия устройствен план на община
Девин върху всички компоненти и фактори на околната среда, човешкото здраве, с цел
идентифициране на евентуален здравен риск за населението.
Съгласно чл. 86, ал.1, т.6 от ЗООС касаеща изискванията към доклада за ЕО, ЕО на
ОУПО Девин осигурява информация, относно вероятни значителни въздействия върху
околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна,
флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо
наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и връзките
между тях. Тези въздействия са оценени по отношение на евентуални вторични, кумулативни,
едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни,
положителни и отрицателни последици.
6.1
ПРЕДПОЛАГАЕМИ ЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ
ПЕРСПЕКТИВНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ ЗА ОБЩИЯ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЕВИН
В основата на избрания модел за пространствено развитие в предварителния проект за
ОУП на община Девин стои най-атрактивният сценарий с акцент върху формирането на три
групи силно изявени селищни структури – полюси Селча, Девин, Триград, към които
гравитират останалите селища в общината.
Както беше отбелязано по-горе, този урбанистичен модел носи в себе си потенциала на:
пътната мрежа, носимоспособност и сигурност; бърз общински транспорт, минимизирани
разходи за поддръжка на пътната мрежа, подобрена транспортна достъпност на бърза помощ и
противопожарната охрана до всички населени места; подобрен достъп до предлаганите услуги
и туристически обекти в общината и по-голяма сигурност на населението в малките селищни
структури.
Настоящият Общ устройствен план на общината търси възможности за
разсредоточаване на инвестиционния и курортния интерес и към нейния хинтерланд, цели от
една страна да намали в екологично приемливи граници струпването на производствени
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туристически обекти и туристи в една територия и от друга – да предложи условия за нови
различни видове алтернативен екологичен туризъм в селищните и крайселищни територии в
северната и южната части на общината, при максимално използване на специфичните
природни дадености на Родопи планина.
Извършеният от експертите по ЕО задълбочен преглед на компонентите и факторите,
определящи съществуващите екологичните условия за производство, обитаване и туризъм на
територията на община Девин и екологичният анализ на проектните предложения в ОУП ни
дават основание, по-долу да коментираме основните предполагаеми екологични въздействия от
предложените в ОУП на община Девин решения.

6.1.1 Въздействия върху атмосферния въздух
Извършен е подробен анализ, оценено е въздействието върху КАВ от прилагането на ОУПО
Девин по отношение на новите УЗ и включените в тях обекти.
Обобщено може да се очаква положителни въздействия от предвижданията на ОУП на
община Девин, включващи урбанистични действия, които гарантират високотехнологичното
ефективно и инвестиционно – атрактивно пространствено развитие на общината в прогнозния
проектен период. Тези действия рефлектират най-вече в туристическата индустрията.
В заключение, по отношение въздействието на ОУП на община Девин върху
състоянието на атмосферния въздух може да се направи предположението, че реализирането на
проектните предложения не само няма да предизвика влошаване качествата на атмосферния
въздух, но с решаването на редица комуникационни проблеми, реализиране мероприятия за
енергийна ефективност и залагане на възможности за създаване на нови пътища,реновиране на
уличната мрежа сезонната замърсеност на въздуха в териториите около пътищата и в
населените места ще се намали. Санитарно-хигиенната обстановка е много добра, включително
и чистотата на атмосферния въздух и няма да се влоши с реализирането на ОУПО Девин.
Очаква се поддържане на доброто състояние на КАВ и подобряване.

6.1.2 Въздействие върху повърхностните води и подземните водни
обекти
Основно въздействие върху качеството на водите оказват два фактора – битовите
отпадъчни води и промишлените отпадъчни води. Битовите отпадъчни води замърсяват
водоприемниците след по-големите населени места в района. За да се противодейства на
евентуално бъдещо замърсяване, трябва да се изпълняват мерките, заложена в Плана за
управление на речните басейни 2016-2021 г.
Основно въздействие върху качеството на водите оказват два фактора – битовите отпадъчни
води и промишлените отпадъчни води. Битовите отпадъчни води замърсяват водоприемниците
след по-големите населени места в района. За да се противодейства на евентуално бъдещо
замърсяване, трябва да се изпълнява мерките, заложени в Плана за управление на речните
басейни 2016-2021 г., предвиждащи:
- Изграждане и/или реконструкция на канализационна мрежа за населено място от 200010000 е.ж.
- Изграждане или разширение на ПСОВ до 10000 е.ж.
Следва да се има предвид, че в ПоМ от ПУРБ на ИБР 2016-2021 г., община Девин е
идентифицирана като отговорна за изпълнението на предвидена мярка за населено място гр.
Девин, с код UW_2 и наименование „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на
отпадъчни води на населените места“ с действие по изпълнение на мярката - „Изграждане,
реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.“ и
„Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ за агломерации с над 2 000 е.ж.“.
В ПоМ от ПУРБ на ИБР 2016-2021 г., привързано към водните тела в границите на
водосбора, на които попада територията на Община Девин, са предвидени мерки с код EW_2 намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото
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водоснабдяване, с код DW_4 - опазване на повърхностните води предназначени за питейнобитово водоснабдяване, с код HY_7 - подобряване на хидроморфологичното състояние на
реките, с код СА_1 - запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите, с
код РМ_9 - предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности
на етап инвестиционните предложения за водни тела:
- BG3MA600R136 Река Девинска от язовир Тошков чарк до устие и притоци: лявБабинска;
- BG3MA600R141 Река Широколъшка с всички нейни притоци.
Тези мерки трябва да се вземат под внимание при прилагане на ОУПО Девин, за да се
отстранят, или минимизират отрицателните въздействия върху водните тела от прилагане на
плана.
Отпадъчните води от посочените Ок и Ов устройствени зони ще представлява риск за
чистотата на повърхностните и подземните води, понеже са предвидени в близост до
посочените по-горе водни обекти.
Необходимо е задължително да се изградят с канализационни мрежи за УЗ, да се
доизгради канализационната мрежа в гр. Девин, както и да се построи ПСОВ Девин, които да
поемат отпадъчните води от новопроектираните УЗ, и/или да се предвидят ЛПСОВ за
пречистване на формираните отпадъчни битови води от тях.
С изграждането и/или доизграждането на канализационните системи на населените
места в общината, както и изграждането на СПСОВ, и ГПСОВ Девин ще се гарантира
незамърсяването на подземните водни хоризонти, запазване чистотата и постигане на
нормативно изискуемите качества на подземните води, предназначени за питейно
водоснабдяване.
Очакваната в бъдеще все по-голяма нужда от питейна вода във връзка с увеличаване на
потреблението през курортния сезон и перспективите за водния баланс на територията, поради
очертаващите се промени в климата, по всяка вероятност ще наложат в един момент още в
рамките на действие на настоящия ОУП, да се потърсят средства за реализиране на проекти за
Пречиствателни станции за питейните води в района. Необходимо е ВиК ЕАД Смолян да
инвестира в ремонт и рехабилитация на водопроводните мрежи, с цел намаляване загубите на
питейни води. По-нататъшната реализация на тази или друга идея за решаване на проблема с
водоснабдяването на община Девин е предмет на друго планиране и финансиране над
общинско равнище.

6.1.3 Въздействие върху почвите и земите
Изменението на Общият устройствен план на община Девин ясно регламентира
преобладаващото предназначение на съставните и структурни общински части,
местоположението и границите на урбанизираните, земеделските, горските, защитените и
нарушените територии, на терените за рекултивация, със специално, с друго или със смесено
предназначение. Това е гаранция, че няма да се допуснат хаотични устройствени действия на
територията на община Девин, с което да се предизвикат недопустими екологични проблеми.
Съотношението между всички горепосочени елементи на територията на община Девин, са
дадени в баланса на земите на ОУП, с което може да се добие представа, че планът подхожда
към устройството на територията от позицията на спазване на екологичните норми/ доколкото
му позволяват, оформилите се във времето дадености/ и се стреми да осигури опазване и
нормално развитие на защитените територии и зони, които са ценен природен потенциал на
общината.

6.1.4 Въздействия върху ландшафта
В територията на общината в дълбочина, промените в облика на ландшафта ще бъдат
много по-незначителни, предизвикани от малката плътност на застрояване. В резултат на това,
съществуващият агрогенен ландшафт, почти няма да измени своя облик и характер.
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Изменението на ОУП категорично спазва границите на защитените територии и зони и
не предвижда както в тях, така и в близост/освен там където съществуват като дадености
влезли в сила ПУП/, изграждането на обекти. В това отношение облика на ландшафта на
територията на общината, който се е оформил исторически от присъствието на природните
дадености на защитените територии и зони, ще запази своя вътрешен характер, но ще
съществува на фона на изменен околен ландшафт, най често под въздействието на
урбанизационните процеси.

6.1.5 Възможни въздействия върху растителния и животински свят,
защитените територии, биоразнообразието и защитените зони
Изменение на растителността, на територията на поземлените имоти обект на ОУП на
община Девин, дава основание да се направи извода, че и без реализиране на заложените в
ОУП устройствени зони е възможно протичането на деградационни процеси при естествено
изменение на компонентите на околната среда, или свързани с пряко или косвено антропогенно
въздействие.
Развитието на фауната при нулева алтернатива ще имат подобен на растителността ход,
като основно деградационните процеси ще протичат в открити територии, които в
продължение на много години не се използват по предназначение.
В ДОСВ се предлага Алтернативен вариант на ОУП на община Девин, който е много
по-щадящ околната среда и въздействието от прилагането му е с много по-благоприятен
изход.
Предлаганият Алтернативен вариант на ОУП по отношение на защитените зони
попадащи на територията на община Девин има за цел да доведе до намаляване степента
на урбанизация на сушата, в рамките на тяхната територия по Директивата за
местообитанията по Натура 2000.
Алтернативният вариант дава възможност констатираните несъответствия между
предложеното устройствено зониране в разглеждания ОУП на община Девин, в тази защитена
зона, и опазването на екосистемите с цел да бъде разумно направляван и стимулиран процесът
на урбанизиране, поради което се предлага да се редуцират или премахнат някои УЗ от
предвижданията на ОУПО Девин в посочени в ДОСВ по съответни населени места.
В резултат от прилагане на смекчаващите мерки и алтернативния вариант на ОУП на
община Девин, засегнатите площи от защитената зона се намаляват, което прави алтернативния
ОУП съвместим с директива 92/43ЕЕС.
Направеният сравнителен анализ при оценявания на проекта за ОУП на община Девин и
предложения алтернативен вариант показва, че при практическото реализиране на
алтернативата на проекта за ОУП, очакваните въздействия върху птиците ще бъдат по-малки
от тези при представения проект за ОУП. Препоръчва се реализирането на алтернативния
вариант на проекта за ОУП на община Девин.
6.1.5.1 Възможни въздействия върху растителния свят
В ДЕО са описани възможните въздействия върху растителния свят
Тъй като по-голяма част от обявените по Закона за биологичното разнообразие
защитени зони са разположени в западната, югозападната, източната и югоизточната част от
територията на общината, и предвижданията на плана попадат частично или изцяло на
територията на някои от ЗЗ, може да се очаква, че в бъдеще да се създадат усложнения за
тяхното нормално функциониране.
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При съобразяване обаче със заложените смекчаващи мерки и установените добри
практики, тези въздействия могат да бъдат редуцирани до незначителни.
6.1.5.2 Вероятни въздействия върху животинския свят
Вероятните въздействия върху животинския свят са представени по отношение на:
Птици
Не се очакват негативни въздействия по отношение на мигриращите видове птици.
Поради високата мобилност на видовете птици, обект на опазване в зоните, при
спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на обектите,
както и при спазване на определените смекчаващи мерки, не се очакват значителни негативни
въздействия върху видовете птици, обект на опазване в зоните.
Бозайници
Въздействието е локално, временно, възобновимо. Поради високата мобилност на
бозайниците, обект на опазване в зоните, при спазване на установените добри практики при
строителството и експлоатацията на обектите, както и при спазване на определените
смекчаващи мерки, не се очакват значителни негативни въздействия върху бозайниците, обект
на опазване.
Земноводни
В района на Широколъшка река, землището на град Девин, селата Гьоврен, Грохотно и
Триград, при устройственото зониране, в посочените землища на общината, се засягат
местообитания със слаба степен на пригодност, чиято площ е под приетият праг от 1% за
отрицателно въздействие.
При спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на
обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на изкопни
дейности по време на периода на хибернация, ежедневен инструктаж на работниците и др.), не
се очакват значителни негативни въздействия върху видовете земноводни, обект на опазване в
зоните.
Влечуги
На територията на община Девин отсъстват потенциални и оптимални местообитания, в
границите на защитената зона, за този вид. Не се очаква въздействие от реализацията на ОУП
на община Девин.
Вторият вид от сухоземните костенурки 1217 Източна шипоопашата сухоземна
костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri) не е установен в защитената зона на територията на
общината. Отсъстват пригодни и оптимални местообитания на вида. Не се очаква въздействие
от реализацита на ОУП на община Девин.
Риби
В разработения проект за ОУП на община Девин не се предвижда изграждане на
съоръжения на повърхностни водни обекти, които да засегнат или унищожат потенциални
местообитания на защитените видове риби. С практическото реализиране на ОУП и изграждане
на нови устройствени зони не се предвижда корекция на водни обекти, пресушаване на
водоеми, унищожаване на места за размножаване, както и хидроложки и хидрохимични
промени в качеството на повърхностните води. Не се очакват преки въздействия, фрагментаци
на местообитания, прекъсване на биокоридори, безпокойство и смъртност.
Безгръбначни
От включените 15 вида безгръбначни животни в защитена зона BG0001030 Родопи
Западни само 5 вида са установени на територията на община Девин.

97

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕВИН
тел. +359/3041/21-74;факс. +359/3041/26-61;e-mail:obshtina@devin.bg; www.devin.bg; гр.Девин ул.
„Дружба“ №1, обл. Смолян

С реализацията на проекта за ОУП на община Девин не се засягат установени
находища, потенциални и оптимални местообитания на целеви Не се очакват преки и косвени
въздействия, върху техните местообитания и популации в защитената зона.
Засягат се потенциални и оптимални местообитания на 1086 Cucujus. При реализиране
на проекта за ОУП на община Девин очакваното въздействие, върху посочените видове в ДЕО
безгръбначни животни се определя, като незначително.
6.1.5.3
Въздействие в строителната фаза на УЗ извън защитените
зони, включени в ОУП на община Девин върху местообитания на редки,
защитени или ендемични растителни и животински видове, включени в
приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
Реализацията на проекта за ОУП на община Девин няма да доведе до пряко физически
унищожаване на животински видове, включени в Приложените № 3 на Закона за биологичното
разнообразие и Приложение I на Директива 2009/147 ЕЕС за птиците извън територията на
защитените зони.
При извършване на подготвителни работи, преди започване на практическото
реализиране на новите устройствени зони, както и по време на строителството в период на
размножаване на птиците е възможно да бъдат засегнати гнезда и малки на наземно гнездещ
видове птици в ливади, пасища и обработваеми земеделски земи. Това налага преди започване
на строителните дейности територията на устройственото зониране да бъде проверена за
наличие на наземно гнездещи птици, което ще предотврати унищожаване на гнездова база и
бъдещо поколение.
6.1.5.4
Въздействие върху защитените територии, съгласно ЗЗТ
Тъй като предвидените устройствени зони не попадат в границите на защитените
територии, по смисъла на ЗЗТ, не се очаква въздействие от предвижданията на проекта на
ОУП на община Девин върху ЗТ.
6.1.5.5 Вероятни въздействия върху биоразнообразието и защитените зони

по ЗБР
Вероятните въздействия за защитените зони - BG0001030 Родопи Западни, BG0002113
Триград – Мурсалица и BG0002063 Западни Родопи, BG0002105 Персенк, които попадат в
границите на община Девин и се засягат от предвиденото в ОУП ново устройствено зониране
са с различна степен, представени поотделно в подраздели ДЕО.
6.1.5.6 Оценка на кумулативното въздействие върху биоразнообразието
Извършена е оценка на кумулативните ефекти в обхвата на проекта за Общ
устройствен план на община Девин е изискана информация в началото на 2019 г. от РИОСВ,
Смолян, РИОСВ, Пловдив РИОСВ, Пазарджик, РИОСВ, Благоевград за защитените зони BG0001030 Родопи Западни, BG0002113 Триград – Мурсалица и BG0002063 Западни Родопи,
BG0002105 Персенк, които попадат в границите на община Девин и се засягат от предвиденото
в ОУП ново устройствено зониране.
Информацията е допълнена, съгласно писмо изх.№. писмо КПД – 11-5/24.03.2020 на
РИОСВ Смолян, РИОСВ, Пловдив с писмо 12921/30.03.2020 , РИОСВ Пазарджик с писмо РД
37-263/24.03.2020 и РИОСВ Благоевград с писмо 1066 (1)/20.03.2020 за разгледани и приети
планове, програми и инвестиционни предложения, както и депозирани за разглеждане,
засягащи защитените зони на територията на община Девин. Част от информацията е взета и от
сайтовете на посочените РИОСВ.
В резултат на направената оценка на кумулативното въздействие върху
биоразнообразието са предложени съответните мерки, с прилагането на които, въздействието е
приемливо.
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6.1.6 Въздействия върху културното наследство
Реализирането на идеите на Изменението на Общия устройствен план на община Девин,
ще окаже благоприятно въздействие за опазването недвижимото културно наследство и
експонирането на културно историческите паметници на нейната територия и за
утвърждаването й като дестинация за културен туризъм.

6.1.7 Въздействие от вредни физични фактори
Общият устройствен план на община Девин не предвижда ситуиране на обекти, които
биха били източник на въздействия от вредни физични фактори.
Очакваното струпване на курортно-туристически обекти в трите локализации около
Девин, безспорно ще доведе през курортния сезон до повишаване на шумовото замърсяване
както от различните обществени заведения, така и от увеличения трафик на моторни превозни
средства. Същото се очаква и от предвидените с ОУПО малки и средни преработвателни
предприятия.
Реализирането на предложенията в ОУП няма да окажат въздействия за промяна на
радиационния фон и радиологичната обстановка.
Осигуряването на необходимите санитарно-защитни отстояния около обектите на
телекомуникационната инфраструктура в общината са зададени като изисквания в ОУП, но
тяхното конкретно спазване и прилагане е задача на по-подробното проектиране, при
подробните устройствени и специализирани планове.
На останалата територия на общината извън зоната на курортно-туристическите
локализации и терените с малки и средни преработвателни предприятия в Пп зоните, не се
очаква да има никаква промяна на сегашната обстановка по отношение на въздействията от
вредни физични фактори, при прилагането на предложенията направени в ОУП.
6.1.7.1 Въздействие върху околната среда от управлението на отпадъците
Изменението на Общият устройствен план на община Девин предполага включване на
всички новопроектирани УЗ и обекти в съществуващата система за управление на отпадъците,
съгласно одобрената от Общински съвет Програма за управление на дейностите по отпадъците
на територията на община Девин 2017 г.-2020 г.
В заключение може да се обобщи, че Изменението на ОУП на община Девин ще
съдейства за по-нататъшното подобряване на дейността на общината при управлението на
отпадъците и за изпълнението на актуализираната Общинска програма за управление на тази
дейност.

6.1.8 Здравно-хигиенни аспекти на околната среда
Прогнозната оценка на здравно-хигиенните условия на околната среда, здравно-хигиенната
защита на средата и на населението, и намаляването на здравния риск е извършена за двата
етапа – етапа на строителството и етапа на експлоатацията на включените в ОУПО Девин
устройствени зони и инвестиционни предложения.
За целта са използвани актуализирани данни за населението в обхвата на ОУП и резултатите от
прогнозните анализи и оценки в предходни разработки за община Девин.

Прогнозна оценка на въздействията по време на строителството
Основните строително-монтажни и довършителни работи по време на строителството
на обектите, включени в ОУП на община Девин – от подготовката на терените до
рекултивацията на нарушените ландшафти и пускането в експлоатация на обектите ще
предизвикат промени в някои от компонентите и факторите на околната среда, които са
пряко или косвено свързани с човешкото здраве. В този раздел са описани, анализирани
и оценени по-значимите от тях.
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6.1.8.1
Шум
Очакваното въздействие е незначително, отрицателно, краткосрочно и временно. Няма
да има вторично и кумулативно въздействие. От направения анализ се налага изводът, че има
известен здравен риск за строителните работници, който може да се предотврати, чрез
използване на предписаните за целта лични предпазни средства по време на работа. Не се
очаква риск за здравето на хората и населението.
6.1.8.2 Токсични газове и прах
Токсичните газове и прах са следствие провеждането на изкопни работи, депониране на
почвения слой, товаро-разтоварна дейност и др. Вредните вещества, които ще се отделят по
време на тези процеси са:
Прах с различен фракционен състав
Здравният риск за строителните работници може да се предотврати, чрез използване на
предписаните за целта лични предпазни средства по време на работа. Не се очаква риск за
здравето на хората и населението.
Отпадъчни газове от горивните процеси на двигателите с вътрешно горене
Те ще имат незначително влияние, понеже се работи на открито и се създава възможност за
отнасяне на газовите замърсители от въздушните течения. Здравният риск за строителните
работници може да се предотврати, чрез използване на предписаните за целта лични предпазни
средства и храна по време на работа. Не се очаква риск за здравето на хората и населението.
6.1.8.3 Вибрации
Здравният риск за строителните работници може да се предотврати, чрез прилагане
мероприятия за намаляване на стойностите на общите вибрации, чрез използване на
физиологичните почивки, както и предписаните за целта лични предпазни средства по време на
работа. Не се очаква риск за здравето на хората и населението.
6.1.8.4
Неблагоприятен микроклимат (работа на открито)
За предотвратяване на всички възможни рискове за здравето на работещите фирмата
строител на обектите, включени в ОУПО Девин, следва да разработи програма за осигуряване
безопасността им и програма за противопожарна защита, план за действие при аварийни
ситуации, а работниците да бъдат обучени в съответното поведение.
Населението на най-близките населени места няма да бъде изложено на въздействието
на нито един от факторите, емитирани при строителството на Обектите включени в ОУПО
Девин, както и на тяхното комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие.
6.1.8.5
Оценката на здравно-хигиенните фактори
Най-обобщено резултатите от оценката на здравно-хигиенните фактори могат да се
представят по следния начин:
Териториален обхват на въздействие: локално
Степен на въздействие: незначително, само върху работниците
Продължителност на въздействието: през етапа на строителство
Честота на въздействието: по време на строежа в течение на работно време.
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда и здравето на
населението: не се очакват.
Очакват се само при работниците, участващи в строежа на обектите включени в ОУПО
Девин, но при използване на лични предпазни средства, физиологични почивки и предпазна
храна, въздействието може да се минимизира.
Трансгранични въздействия: не се очакват.
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От направения анализ се налага изводът, че има известен здравен риск за строителните
работници, който може да се предотврати, чрез използване на предписаните за целта лични
предпазни средства по време на работа. Не се очаква риск за здравето на хората и
населението.

6.1.9 Население и човешко здраве
Въздействие върху обекти, подлежащи на здравна защита не се очаква, защото в
предложения за екологична оценка проект на ОУПО Девин, не се предвиждат нови зони за
промишлени обекти или предприятия с рисков потенциал около обектите, подлежащи на
здравна защита (жилищни територии, територии за детски и лечебни заведения, болници,
детски ясли и градини, училища , вилни и курортни сгради и др., посочени в т. 3 на
Допълнителни разпоредби на НУРИОВОС). Промишлени обекти или предприятия с рисков
потенциал не съществуват в община Девин.
Изводи:
Предложеното устройствено зониране в проекта на ОУПО ще има следното отражение
по отношение на населението и неговото здраве:
Предвиденото рационално ползване на земите, както и заложените обновявания и
изграждане на нова материална база, са свързани с положително въздействие върху
околната среда и здравето на хората в сравнение с настоящото положение. Това ще
подпомогне и за разкриването на нови работни места.
ОУПО се характеризира с положително кумулативно въздействие върху околната
среда и човешкото здраве.

6.1.10 Опорни точки с екологичен ефект
Основните опорни точки, към които ОУП следва да се придържа за да осигури
устройствени гаранции за развитие на общината в перспектива са както следва: Развитие на
туристическа инфраструктура;

Запазване на високо категорийните и плодородни земеделски
земи;

Социализиране на богатото културно-историческо наследство;

Експониране на съхранените културни традиции и богат културен
календар;

Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на
отпадъчните води;

Подобряване на транспортната инфраструктура;

Развитие на алтернативно земеделие;

Подобряване управлението на отпадъците;

Подобряване на енергийната ефективност.
Всички изброени аспекти ще допринесат до подобряване на околната среда, значително
намаляване на здравния риск за населението и повишаване на жизнения му стандарт.
Разработеният проект за ОУПО Девин и предвидените в него устройствени зони, мерки
и мероприятия по същество е съобразен и отговаря на набелязаните 6 цели на Националната
стратегия за околна среда (НСОС) 2009-2018 г., насочени към опазването, възстановяването и
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата
природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в контекста на
устойчивото развитие.
Общият устройствен план на община Девин създава пространствена планова основа за
нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите

стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Девин
природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. Подобряване на
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условията за развитие на туристическата функция на община Девин, в съответствие с богатите
природни и антропогенни, рекреационни условия и ресурси.
За постигането целта на разработката се решават следните важни задачи:
•
Определяне на общата структура на територията.
•
Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите при
съблюдаване на режимите, установени със специални закони.
•
Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура.
•
Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне
разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината, както и връзките
им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от
регионално и национално значение.
•
Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими
природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на
устройство и защита.
•
Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на
общината и природната ù среда, с оглед нейното опазване.
•
Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни и
други ресурси, с оглед тяхното опазване.
•
Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културноисторическото наследство и природните забележителности.
•
Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на
последователност на реализирането им във времето.
Таблица 24 Очаквано въздействие върху компонентите и факторите на околната среда от
реализиране на предвижданията в ОУП на община Девин
Цели на развитие

Отношение към околната среда

 Устойчиво балансирано развитие на територията.
1. Определяне на общата структура на
Създаване на условия за високо качество на околна и
територията. Създаване на планова основа
жизнена среда .Спазване на специфични
с устройствени зони с режими на
градоустройствените показатели със занижени стойности
застрояване и специфични
за плътност, интензивност и височина на застрояване
градоустройствени показатели.
/средноетажно/. Силно завишен процент на зелени площи.
Съблюдаване на традиции и съвременни
Създаване на система от паркови територии с положително
насоки на развитие.
въздействие върху ландшафта; Създаване на жилищни и
обществени зони и производствени зони с висока степен
на благоустрояване с висок % озеленяване, което да играе
ролята на зелена бариера, с цел минимизира въздействието
върху обекти, подлежащи на здравна защита. Предвидени
територии за рекреация и целогодишен отдих. Слабо
въздействие върху естествените хабитати;
 Ефективно управление на отпадъците;
 Създаване на условия за високо качество на околна и
2. Регламентиране на общия режим на
жизнена среда. Спазване на специфични
устройство на всяка от териториите при
градоустройствените показатели със занижени стойности
съблюдаване на режимите, установени със
за плътност, интензивност и височина на застрояване
специални закони. Регулиране на
/средноетажно/. Опазване на защитените територии и
взаимодействието между устройството на
зони, както и защитените АНКЦ.
територията на общината и природната ù
среда, с оглед нейното опазване.
3.Съвременна техническа инфраструктура  Създаване на условия за високо качество на околна и
- електрозахранване, пътища и интернет
жизнена среда
услуги
4.Рехабилитация и разширение на
 Въздействие върху почви , подземни и повърхностни води
водопроводните системи, доизграждане на
и предотвратяване на здравен риск за населението в
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канализационната система и ПСОВ.
Изграждане на канализационни системи в
другите населени места.
5. Идентифициране на териториите с
вероятно разпространение на предвидими
природни бедствия и регламентиране на
необходимите превантивни мерки и
начини на устройство и защита.
6. Промяна предназначението и
регенерация на изоставени терени в
обекти с обществено и смесено
предназначение и съвременни високо
технологични - бизнес логистични
паркове

7.Административно-обслужваща дейност

8. Осигуряване на работни места и
повишаване на качеството на живот на
населението
9. Система от градски и крайградски
паркове и територии със спортно
рекреационно ползване

района, обитатели и гости. Създаване на условия за високо
качество на околна и жизнена среда . Осигуряване на
необходимото количество вода с добро качество за
населението, гости, посетители, туристи. Опазване на
водите и почвите от замърсяване
 Осигуряване на превантивна защита на околната и
жизнена среда, запазване на материалното и
културно наследство и намаляване на здравния риск
за населението.
 Намаляване негативното въздействие върху околната среда
чрез съвременна инфраструктура и благоустройство
Екстензивно и интензивно развитие на зоните;
 Положителен социално икономически ефект за местното
население и инвеститори;
 Въздействие върху качеството на въздуха от транспорта;
 Ефективно управление на отпадъците;
 Спазване на градоустройствените показатели,
включително и предвидените зелени площи .
 Спазване на специфичните градоустройствените
показатели за всяка зона, включително и предвидените
зелени площи;
 Мониторинг върху прилагане на плана, контрол по време
на изпълнение.
 Няма пряко отношение към околната среда, но е със
социална значимост.
 Създаване здравословни условия за обитаване, труд и
отдих Проветряване на територията и подобряване на
микроклимата Предпоставки за интензивно развитие на
селищен и крайселищен отдих зимни спортове и туризъм.

6.1.11 Комбинирано, комплексно и кумулативно въздействие на
рисковите фактори върху човешкото здраве от планове и
програми, и инвестиционни предложения, свързани с
предложения предварителен проект на ОУПО Девин,
включително за извършени ЕО или ОВОС
В приложената по-долу таблица 28 е представена информация за планове и програми,
ПУП-ПРЗ и инвестиционни предложения (Справка: получена от кореспонденция от РИОСВСмолян, както и изтеглена от сайта на РИОСВ-Смолян, които са свързани с предложения
проект за ОУП на община Девин, включително за извършени процедури по ЕО на планове и
програми и ОВОС на ИП за периода 2010– 2020 г.
От направените предварителни прогнозни анализи на възможните натоварвания на
средата с вредности и оказване на неблагоприятно въздействие върху населението, изводът е,
че е възможно да се очакват наднормени натоварвания на компонентите на околната среда,
здравето на хората и от кумулативни въздействия от някои от приложените в списъка, и то
само по време на строителството, и рядко по време при експлоатацията, ако не се предвидят и
прилагат мероприятия за намаляване на въздействието от съответните процедирани обекти,
и/или включените такива в предварителния проект на ОУО на община Девин. За посочените
ИП и ПУП в таблица 28, при тяхното процедиране по ЗООС пред РИОСВ-Смолян, са
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поставени конкретни изисквания и условия за тяхната реализация, както и конкретни мерки, с
цел намаляване на отрицателни и предизвикване на кумулативни въздействия, с които трябва
да се съобразят възложителите/строителите/ползвателите на обектите на съответните ИП/ППП
и които задължително трябва да се спазват и прилагат.
При оценяване на комбинираното, комплексно и кумулативно въздействие на
рисковите фактори върху човешкото здраве на всички процедирани ИП и ППП (таблица
№ 106), прибавяйки към тях и предвидените с предварителния проект на ОУПО Девин
УЗ, заключението е, че не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите и
факторите на околната среда, и върху човешкото здраве.
Мотивите са следните:
Не се очаква влошаване качеството на атмосферния въздух, при съобразяване с
всички изисквания за управление качеството на атмосферния въздух на ЗЧАВ, Наредба
№ 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици,
олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, в сила от 30.07.2010 г., издадена
от Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, обн.
ДВ. бр.58 от 30 юли 2010г. и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден
оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58 от 2010 г.), както и Наредба № 14 от 23.09.1997
г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух
на населените места, издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на околната
среда и водите, обн., ДВ, бр. 88 от 3.10.1997 г., изм., бр. 46 от 18.05.1999 г., в сила от 1.01.2000
г., бр. от 22.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр.
42 от 29.05.2007 г., в сила от 1.01.2008 г;
Не се очакват значими отрицателни въздействия върху повърхностните и
подземни води при съобразяване с изискванията на Закона за водите, подзаконовите
нормативни документи и поставените условия от компетентните органи (РИОСВ-Смолян и
БДИБР-Пловдив);
Не се очакват значими отрицателни въздействия върху ландшафта, вътре в
регулационните линии на населените места, тъй като територията предвидена за
преструктуриране на жилищни, производствени и на зоните за обществено обслужване е
съществуваща и е разположена на места, където съществуват съответните постройки. Също
така, като териториален баланс тези устройствени зони не надвишават нито земеделските
територии, нито горските. Заложената цел в предварителния проект на ОУПО Девин е
предпоставка за съвременно третиране и устройство на територията и на отделните компоненти
на ландшафта. От естетическа гледна точка много от старите постройки и прилежащите им
територии ще бъдат преструктурирани, рехабилетирани и ще създадат по-лицеприятен облик
на населените места в общината. Цялостното очаквано въздействие е положително и
дълготрайно. Не се очаква отрицателно кумулативно въздействие.
Задачите на ОУПО са свързани с подобрение на средата в резултат от
възстановяването на природните и антропогенни компоненти на ландшафта и икономическото
оживление в общината. Не се очакват значими отрицателни въздействия. Въздействието ще
бъде положително, пряко, дългосрочно.
Регулираното териториално развитие ще ограничи безразборното усвояване на
земеделски земи, унищожаването на горски територии и навлизането в защитени такива.
Предложените режими за системи за обитаване, културно наследство, зелена система, спорт и
отдих ще окажат положително въздействие върху съхраняване и подобряване на ландшафта.
Въздействието ще бъде положително, пряко, дълготрайно.
Кумулативен ефект върху локалния ландшафт може да се появи, само при
кумулативен ефект върху останалите фактори и компоненти на околната среда, съставляващи
отделните локални ландшафти – почви, флора, фауна, повърхностни и подземни води, и
геоложка основа в обхвата на територията на общината. Такива обаче не се очакват.
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Следователно, при реализацията на ОУПО Девин
ландшафт е малко вероятен.

кумулативен ефект върху локалния

6.1.11.1.1
Комбинирано, комплексно и кумулативно въздействие
върху околната среда и на рисковите фактори човешкото здраве от
процедирания ПУП—ПРЗ за ПИ № 17957.4.90 и за ПИ №17957.1.101, в
местност „Дългата лъка“, землище с. Грохотно
Допълнително е постъпило е едно предложение от Арх. Елена Гунчева – за
възможността да се предвиди и заложи в ОУП изграждане на Еко ваканционно селище в
местността „Дългата лъка“, землище с. Грохотно. За целта се процедира ПУП—ПРЗ върху ПИ
№ 17957.4.90, с НТП: Ливада, Собственост: Частна, обществени организации, с площ: 909
кв.м. (0,09 ha), и за ПИ №17957.1.101 с НТП: Нива, Собственост: Частна, обществени
организации, с площ: 777 кв.м. (0,07 ha).
За визуализиране на промените и местоположението на имоти: е приложена графична
част на ПУП—ПРЗ за ПИ № 17957.4.90 и за ПИ №17957.1.101. От приложените по-долу
ПУП-ПРЗ и снимки от Google Earth. Видно е , че промените са незначителни по площ и касаят
терени в близост до УЗ 1/Жм1, с. Грохотно.
Двата имота попадат изцяло в защитени зони 1030 „Родопи-Западни“ и 2113
„Триград-Мурсалица“ и двата ПИ попадат в близост до УЗ 1/Жм1, с. Грохотно, намират се на
пътя между Грохотно и Настан, видно от приложените ПУП-ПРЗ и снимки от Google Earth.

Фигура 16 Разположение на ПИ, в землището на с. Грохотно, в близост до проектна УЗ 1Жм1 снимки от Google Earth

Целите и предвижданията на предложените за включване два имота в окончателния
проект на ОУПО Девин, касаят само землището на с Грохотно, не са свързани с промени на
приоритетните природни местообитания и местообитания на защитени растителни и
животински видове, и не се очаква да доведат до промени в структурата и функциите на
защитените зони от мрежата Натура 2000 - защитени зони 1030 „Родопи-Западни“ и 2113
„Триград-Мурсалица.
Видно от разработения ПУП-ПРЗ на двата имота, с площи, съответно 777m2 и 909 m2 и
посочените показатели на застрояване за сгради от по 2 етажа до 7 m височина, с плътност на
застрояване до 30%, с плътност на озеленяване – 60%, както и от местоположението на имотите
в непосредствена близост до пътя Грохотно-Настан, въздействието се оценява като ниско,
разбира се при съобразяване с всички предложени мерки, приложими при реализирането на
ОУПО Девин. В потвърждение на дадената оценка за незначително въздействие е факта, че
районът, в който попадат двата имота е отдавна урбанизиран, още повече, че видно от
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снимките в ПИ № 17957.1.101 е съществувал строеж, който е рухнал или в процес на събаряне,
а също и съществува малка постройка.

Фигура 17 Поземлен имот № 17957.1.101, снимка от Google Street View направена през 2018 година

Фигура 18

Част от имот 17957.1.101, постройките влизат в имота.

Не се очаква бариерен ефект и фрагментация на местообитания.
Характерът на строителството, в двата имота, не формира бариерен ефект за
обитателите в границите на защитена зона Триград-Мурсалица, което да пречи за тяхната
миграция и обмен на генетична информация. Придвижването на птиците е във въздушното
пространство и частичното фрагментиране на определени площи в зоната, в резултат на
новоизградените сгради, не засяга орнитофауната. Не се очаква формиране на кумулативен
ефект
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Фигура 19 ПУП-ПРЗ за ПИ № 17957.4.90 и за ПИ №17957.1.101, м. „Дългата лъка“, землище с.
Грохотно

Видно от снимката (фиг.17), от ляво на пътя се намира имот № 17957.1.101, в посока за
Настан, от дясно е Комплекс „Юруците“, база за спортен риболов и крайпътен обслужващ
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комплекс. Комплексът е в близост до имот 17957.4.90, но не попада в него. И двата имота
попадат в урбанизиран район.
Реализирането и процедираното инвестиционно предложение на територията двата
имота заедно с разглеждания ОУП на община Девин, в защитената зона, не предполага
ограничаване на фронта на мигриращите видове птици. Изграждането на отделните сгради, в
двата имота, са с височина, която не ограничава прелета на мигриращите птици. И след
пълното реализиране на всички планувани в ОУП устройствени зони няма да има отнемане на
ефективно въздушно пространство, използвано от птиците.
Заключението е, че въздействието от реализиране на ПУП-ПРЗ в м. „Дългата
лъка“ за „Еко ваканционно селище“ е незначително и
не се очаква комбинирано,
комплексно и кумулативно въздействие от предложения за включване ПУП-ПРЗ и че
оцененото до момента въздействие ще се промени пренебрежимо малко с прибавяне на
процедирания в момента ПУП-ПРЗ.
Извод за евентуални въздействия от процедирания ПУП: На основание
направената прогнозна оценка на ОУПО Девин се налага извода, че не се очаква
комбинирано, комплексно и кумулативно въздействие на рисковите фактори върху
човешкото здраве и върху компонентите и факторите на околната среда, при условие, че
за всяко ИП и за всеки ПУП, и за УЗ-и, включени в ОУП на община Девин по време на
реализирането им и по време на експлоатацията им, се изпълняват всички предложени
мерки в ДЕО, както и условията, и предвидените конкретни мероприятия при
процедираните ИП/ППП, с цел намаляване, а където е възможно отстраняване
на
отрицателните въздействия и изключване на кумулативния ефект.
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Таблица 25 Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС ИП и ППП в Община Девин, засягащи защитени зони
Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС ИП и ППП в Община Девин, засягащи защитени зони
№
по
ред

Местоположение
Наименование на ИП
Община

Землище

Площ
(дка)

На територията на:
ЗЗ местообитания
ЗЗ птици
код
площ (дка)
код
площ (дка)

Одобрен/ Неодобрен/
Реализиран/Нереализиран

Инвестиционни предложения
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

Разширение на хотел чрез
допълнително пристрояване
Външен водопровод от КЕИ Пещера
Чифлика до фабрика за бутилиране
на минерална вода Михалково, с.
Михалково, общ. Девин
Предприятие за изкупуване,
преработка и съхранение на
диворастящи билки, плодове и гъби
и за извлек на етерични масла
Изграждане на една жилищна сграда
Ферма за отглеждане на 50 крави
Разширение на съществуващ
гробищен парк в част от ПИ
№122013, част нов ПИ №122145 и
част от ПИ №122002, местност
„Калявища“, землище на с.Брезе,
община Девин, обл. Смолян
Предприятие за бутилиране на
изворна вода
Разширение на хотел чрез
допълнително пристрояване
„Основен ремонт и строителство на
нов горски автомобилен път“ в части
от землищата на село Михалково и
село Чуруково, община Девин,
област Смолян, в териториалният
обхват на ЮЦДП ТП „ДГС Михалково“
База за отдих
Гробищен парк

Девин

Девин

2,546

BG0001030

2,546

BG0002063

2,546

Одобрен ПУП-ПРЗ

Девин

Чуруково

0.401

BG0001030

0.401

0

0

Реализиран

Девин

Девин

3.966

BG0001030

3.966

0

0

Одобрен ПУП-ПРЗ

Девин
Девин

Девин
Грохотно

3.672
1.168

BG0001030
BG0001030

3.672
1.168

0
0

0
0

Реализиран

Девин

Брезе

2.341

BG0001030

2.341

0

0

Одобрен ПУП-ПРЗ

Девин

Осиково

7,6

BG0001030

7,6

0

0

В процес на одобряване на
ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП

Девин

Девин

2,546

BG0001030

2,546

BG0002063

2,546

-

Девин

Чуруково,
Михалково

112,066

BG0001030

58,273

0

0

Одобрен ПУП-ПП

Девин
Девин

Триград
Беден

4,005
1,317

BG0001030
BG0001030

4,005
1,317

BG0002113
0

4,005
0

Одобрен ПУП
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12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.

Разширение на съществуващ
гробищен парк
Изграждане на вилна сграда и
допълващо застрояване – барбекю и
навеси
Къща за гости
Водовземане от два броя каптирани
естествени извори „Персенк 1“ и
„Персенк 2“ за бутилиране на
изворна вода
Промяна предназначението на
територията от земеделска в горска
територия
Жилищно строителство
Изграждане на дънен праг от
бутобетон с дължина 39.00м и 3 броя
напречни прагове на р. Триградска в
с. Триград
Изграждане на сграда за обществено
обслужване
Екокъмпинг с места за каравани и
палатки в поземлен имот с
идентификатор 20465.116.2 по
кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Девин, общ. Девин,
обл. Смолян, УПИ I-за отдих и кей,
кв. 6, община Девин, област Смолян
- комплексен проект за
инвестиционна инициатива
Почистване на опашката на язовир
Цанков камък, в землището на гр.
Девин, общ. Девин, обл. Смолян
„Пречиствателна станция за
отпадъчни води – ПСОВ“ с.Триград,
общ. Девин
Къщи за гости
Изграждане на гробищен парк на
гр.Девин в м.Забрал, община Девин
База за рибопроизводство и
екотуризъм

Девин

Гьоврен

0,907

BG0001030

0,907

BG0002113

0,907

Одобрен ПУП-ПРЗ

Девин

Девин

2

BG0001030

2

0

0

Одобрен ПУП-ПРЗ

Девин

Девин

0,428

BG0001030

0,428

0

0

-

Девин

Михалково

1794.924

BG0001030

1794.924

BG0002105

1794.924

Неодобрен ПУП-ПП

Девин

Лясково

295.395

BG0001030

295.395

BG0002105

295.395

-

Девин

Триград

2.611

BG0001030

2.611

BG0002113

2.611

-

Девин

Триград

24.624

BG0001030

24.624

BG0002113

24.624

-

Девин

Девин

2.721

BG0001030

2.721

BG0002113

2.721

-

Девин

Девин

6.981

BG0001030

6.981

BG0002113

6.981

Одобрен КПИИ

Девин

Девин

56.100

BG0001030

4

BG0002113

56.100

Реализиран

Девин

Триград

0.921

BG0001030

0.921

BG0002113

0.921

Одобрен ПУП-ПРЗ;
Реализиран

Девин

Триград

2.258

BG0001030

2.258

BG0002113

2.258

Девин

Девин

18.120

BG0001030

18.120

BG0002113

18.120

Девин

Беден

4.320

BG0001030

4.320

BG0002113

4.320

Одобрен ПУП-ПРЗ; Частично
реализиран
Реализиран
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26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

Създаване на трайни насаждения и
повишаване ефективността на
стопанството чрез закупуване на
специализирана земеделска техника
Изграждане на подпорна стена в с.
Триград, укрепваща улица от О.Т. 6
и О.Т. 24 по ПУП на с. Триград,
общ. Девин
Къща за гости
Къща за гости
Монтаж и експлоатация на ТМСИ
(трошачно-миячна и сортировъчна
инсталация)
Почистване чрез изземване на
натрупания динамичен твърд оток от
принадлежащите земи на
водохранилището към
водовземането на р.Мугленска
(Тенес дере) за ВЕЦ „Девин“
Спортно-възстановителен и учебен
комплекс
Изграждане на вила за семеен отдих
Почистване чрез изземване на
натрупания динамичен твърд оток на
участък от р.Широколъшка
Почистване чрез изземване на
натрупания динамичен твърд оток на
участък от р.Въча
Почистване чрез изземване на
натрупания динамичен твърд оток на
участък от р.Триградска
Почистване чрез изземване на
натрупания динамичен твърд оток на
участък от р.Въча
Почистване чрез изземване на
натрупания динамичен твърд отток
на участък от река Широколъшка
Почистване чрез изземване на
натрупания динамичен твърд отток
на участък от река Въча

Девин

Триград,
Гьоврен

14.640

BG0001030

14.640

BG0002113

14.640

-

Девин

Триград

0,084

0

0

BG0002113

0,084

Реализиран

Девин
Девин

Девин
Триград

1,143
0,478

BG0001030
BG0001030

1,143
0,478

BG0002113
BG0002113

1,143
0,478

-

Девин

Девин

5.0

0

0

BG0002113

5.0

Реализиран

Девин

с.Гьоврен

3

BG0001030

3

BG0002113

3

Реализиран

Девин

с. Триград

1,652

BG0001030

1,652

BG0002113

1,652

Одобрен ПУП-ПРЗ

Девин

Девин

2

0

0

BG0002113

2

Одобрен ПУП-ПРЗ

Девин

Настан

6,96

BG0001030

6,96

BG0002113

6,96

Нереализиран

Девин

Настан

4,96

BG0001030

4,96

BG0002113

4,96

Нереализиран

Девин

Триград

4,66

BG0001030

4,66

BG0002113

4,66

Реализиран

Девин

Грохотно

3,73

BG0001030

3,73

BG0002113

3,73

Реализиран

Девин

кв. Настан,
гр. Девин

6,96

BG0001030

6,96

BG0002113

6,96

Реализиран

Девин

кв. Настан,
гр. Девин

4,96

BG0001030

4,96

BG0002113

4,96

Реализиран
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41.

42.

43.
44.
45.
46.

Пет броя къщи за гости със зони и
сгради за обществено-обслужващи
дейности и кътове за отдих и
рекреация
Промяна предназначението на
територията от земеделска в горска
територия
Вилна сграда на два етажа
„Изграждане на параклис „Св.
София, Вяра, Надежда и Любов“
База за отдих
Разширение на съществуващ
гробищен парк

Девин

Триград

1.811

BG0001030

1.811

BG0002113

1.811

Одобрен ПУП-ПРЗ; В процес
на реализация

Девин

Стоманево

418.953

0

0

BG0002113

418.953

-

Девин

Кестен

2.308

BG0001030

2.308

BG0002113

2.308

Одобрен ПУП

Девин

Триград

1

BG0001030

1

BG0002113

1

-

Девин

Триград

4,005

BG0001030

4,005

BG0002113

4,005

-

Девин

Гьоврен

0,907

BG0001030

0,907

BG0002113

0,907

Одобрен ПУП-ПРЗ

Планове, Програми, Проекти
47.

48.

49.

50.

51.

52.

План-извлечение за промяна вида на
сечта през 2014 год. в гори,
собственост на държавата - ТП-ДЛС
Извора-Девин
Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр.
Девин за периода до 2020 г.
(ИПГВР)
Подробен устройствен план – план
за улична регулация за поземлен
имот с проектен идентификатор
20465.197.380 и промяна на ПУППРЗ за УПИ XIV, кв. 106 по плана
на кв. Настан, град Девин, община
Девин, област Смолян
Програма за управление на
отпадъците на Община Девин за
периода 2017-2020г.
„Подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУППРЗ) – за Предприятие за
производство на опаковки за
нуждите на военната
промишленост“
Подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП-

Девин

Девин

2549

BG0001030

2549

BG0002063

974

-

Девин

Девин

0

BG0001030

0

BG0002113

0

-

Девин

Девин

0,39

BG0001030

0,39

BG0002113

0,39

Одобрен ПУП-ПРЗ през 2016
год.

Община
Девин

Община
Девин

0

BG0001030

0

BG0002063;
BG0002113;
BG0002105

0

Приета с решение на ОС

Девин

Лясково

1.482

BG0001030

0.774

BG0002105

0.774

Одобрен ПУП-ПРЗ

Девин

Лясково

1.008

BG0001030

1.008

BG0002105

1.008

Одобрен ПУП-ПРЗ
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53.

54.

55.

ПРЗ) – за разширение на
производствена площадка за
промишлено предприятие за
производство на опаковки за
нуждите на военната промишленост
и транспортен достъп
„Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване (ПУП–
ПРЗ) - за „Жилищно застрояване” за
поземлен имот с идентификатор
20465.157.16 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на град
Девин, местност „Хумата“, община
Девин, област Смолян
Горскостопански план на горските
територии, собственост на община
Девин
Горскостопански план на горските
територии, собственост на община
Девин

Девин

Девин

1,013

BG0001030

1,013

0

0

Одобрен ПУП-ПРЗ; Издадена
виза за проектиран по чл.140
от ЗУТ

Девин

0

0

0

0

BG0002063

0

-

Девин

Девин

0

0

0

BG0002105

0

-

От приложената по-горе таблица 25 със Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС ИП и ППП в Община Девин, засягащи защитени зони
11 бр от проектите са реализирани, представляващи 20% от процедираните, 20 са одобрени – 36.36% от всички проекти (от които 1 ПУП-ПРЗ-одобрен
и частично реализиран и 1 проект в процес на одобряване), 1 бр. ПУП-ПП – неодобрен – 1.82% от всички, а за 22 проекта, т.е. за 40% от проектите
няма данни на какъв етап са от процедурата.
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6.1.12 Обща оценка на възможните въздействия върху околната среда
и здравето на хората
Оценката на потенциалните въздействия на предвидените дейности с ОУП на община
Девин върху компонентите и факторите на околната среда са представени в следващата
Таблица. В нея са разгледани почти всички възможни последици (преки, непреки, кумулативни,
краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, постоянни, временни, положителни, отрицателни) и
е оценена степента на въздействие от реализирането на Плана.

Кумулативни

Краткосрочни

Средносрочни

Дългосрочни

Постоянни

Временни

Положителни

Отрицателни

Степен

Климатични
фактори
Въздух
Повърхностни
води
Подземни води
Почви
Ландшафт
КИН
Материални
активи
ЗЗ и ЗТ
Флора и фауна
Отпадъци
Вредни
физични
Фактори
Население и
човешко здраве

Непреки

Компоненти/
фактори

Преки

Таблица 26 Обща оценка на възможните въздействие

не

да

не

не

не

не

не

да

да

не

ниска

не

да

не

не

не

да

да

не

да

не

ниска

да

не

не

да

не

да

да

не

да

не

средна

не
да
да
не

да
не
не
да

да
да
да
не

не
не
не
не

не
не
не
не

да
да
да
да

да
да
да
да

не
не
не
не

да
да
да
да

не
не
не
не

средна
средна
средна
ниска

да

да

да

не

не

да

да

не

да

не

средна

не
не
да

да
да
не

не
не
не

не
не
да

не
не
не

да
да
не

да
да
не

не
не
да

да
да
да

не
не
не

ниска
ниска
ниска

да

не

не

да

не

не

не

да

да

не

ниска

да

не

не

да

не

да

не

да

да

не

средна

Направената прогнозна оценка за въздействието върху всички компоненти и
фактори на околната среда и здравето на хората от предвижданията на проекта на
ОУПО Девин дава основание да се оцени като незначително, при прилагане на всички
предложени мерки.
Общата оценка е, че Общият устройствен план на община Девин ще окаже трайно
във времето и основно положително въздействие върху компонентите и факторите на
околната среда, и здравето на населението.
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Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и
възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните
последствия от осъществяването на плана или програмата върху
околната среда.
7.1 Вероятните значителни въздействия

Вероятните значителни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и
факторите, които й въздействат, както и въздействие върху културно-историческо наследство,
включително архитектурно и археологично наследство и ландшафт са представени в раздел 6
на настоящия доклад за ЕО на ОУП на община Девин.
Заключителната обобщена оценка е, че при спазване на изискванията на
законодателството, свързани с ограничаване на въздействието на подобен тип обекти върху
околната среда, както и съответните нормативни актове, реализирането на ОУП на Девин няма
да бъде свързано със значителни въздействия върху околната среда.
Съгласно предложеният предварителен проект на ОУП на община Девин, за
територията в обхвата на общината ще се изгради цялостна съвременна инфраструктура,
зелена система, като максимално се запазва съществуващата естествена растителност и др.

7.2 Мерки за намаляване или предотвратяване на
отрицателните въздействия
Предложените мерки за намаляване или предотвратяване на отрицателните
въздействия при прилагане на плана ще бъдат дадени текстово.

7.2.1 Мерки за намаляване или предотвратяване на евентуални отрицателни
въздействия при прилагане на плана
Прогнозираният макар и малък антропогенен натиск в резултат на ОУПО върху
околната среда може да бъде смекчен с поредица от мерки. Те са свързани на първо място с
показателите, които са заложени в Плана. Набелязаните мерки са представени по отделни
компоненти и фактори на околната среда:
7.2.1.1

Атмосферен въздух

 Във фаза на строителството на отделните обекти, включени в УЗ на
ОУПО Девин
 Ограничаване изпускането и вторичния унос на неорганизирани емисии на прах
в атмосферния въздух при извършване на строителни работи, в това число:
при провеждане на изкопни работи и транспорт на земни маси, да се изпълняват мерки
за системно оросяване на използваните пътища и площадки, както и мерки за предотвратяване
нанасянето на прах и кал върху уличната мрежа;
дейностите по транспортиране, товарене, разтоварване и складиране на прахообразни
строителни материали да се извършва при спазване изискванията на ЗЧАВ и наредбите към
него.
 Изграждане на нови обекти с производствено предназначение да се допуска само
в предвидените в общия устройствен план производствени територии (зони), при
спазване на съответствие между вида производство и предвидените в плана
категории производствени територии.
 Осигуряване на достатъчно разстояние от жилищните зони, при изграждане на
нови обекти с неорганизирани (разсредоточени) емисии във въздуха, които не
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могат да бъдат ограничени, в това число емисии на прахообразни частици от
обработката на дървен материал и селскостопанска продукция (картофи и др.).
 Представените проекти за изграждане на промишлени обекти, включващи
източници на емисии на замърсители в атмосферния въздух, да осигуряват:
Недопускане превишаване на нормите за допустими емисии в атмосферния въздух от
неподвижни източници, определени с наредбите към Закона за чистотата на атмосферния
въздух (ЗЧАВ);
Организирано изпускане чрез изпускащи устройства (комини) за всички
производствени и/или вентилационни газови потоци - носители на емисии, като комините се
проектират при спазване изискванията на наредбите към ЗЧАВ;
Пречистване на отпадъчните газове и/или височина на изпускащите устройства,
осигуряващи в резултат на разсейването концентрациите на вредни вещества (замърсители) в
приземния слой на атмосферния въздух да не превишават имисионните норми,
характеризиращи качеството на атмосферния въздух, установени с наредбите към ЗЧАВ;
Максимално ограничаване изпускането на неорганизирани емисии от прах в
атмосферния въздух, като проектирането и експлоатацията на площадки и съоръжения за
товарене и разтоварване, складиране или преработка на твърди прахообразни вещества да се
извършва при спазване на изискванията на ЗЧАВ и наредбите към него.
 Във фаза на експлоатация
 За разрешаване ползването на строежи, представляващи промишлени инсталации и
съоръжения, да се изискват резултати от проведени от акредитирани лаборатории
измервания на емисиите на замърсителите, изпускани в атмосферния въздух от
неподвижни източници - горивни (котли) и технологични (производствени инсталации),
с цел установяване спазването на нормите за допустимите емисии, съгласно
изискванията на ЗЧАВ и наредбите към него;
 След завършване на строителството е необходимо да се стимулират мерки за
използване на алтернативни източници на енергия;
 Да се упражнява стриктен контрол върху наличие на топлинна изолация на сградите в
съответствие с разпоредбите за енергийна ефективност;
 След приключване на строителния период всички площи, на които са били разположени
открити складове за насипни строителни материали и строителни отпадъци да бъдат
своевременно и щателно почистени, за да не се допусне появата на прахови емисии от
тези площи (вторичен унос);
 Да се реализира непрекъснат административен контрол при строителството.

7.2.1.2

Води
7.2.1.2.1 Повърхностни води





 Във фаза разработване окончателен проект на ОУПО Девин:
В окончателния проект на ОУП да бъдат отразени одобрените имоти на територията на
община Девин, предвидени за загробване на животни но реда и условията на Наредба
№22/10.02.2006 г., в т. ч.:
- Устройствена зона 2/Ов1 в с. Осиково отпада от бъдещия окончателен проект поради
съвпадане местоположението й с терен за загробване на животни;
- Смаляване на устройствена зона 1/Жм1 в с. Беден, тъй като част от нея съвпада с
терен за загробване на животни;
- Отразяване в схемите и на останалите терени за загробване на животни като
съществуващи Тевк, ако не са в горска територия.
В ОУП на община Девин да бъдат отразени санитарно-охранителните зони (СОЗ) около
водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на населението, както и около
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водовземните съоръжения за минерална вода, сьгласно изискванията на НАРЕДБА № 3
от 16,10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
3а ограничаване замърсяването на повърхностни водни обекти с отпадъци и отпадъчни
води да се спазват забраните по чл.143 т. З и чл.146 ал.1 от Закона за водите.
Да се спазват приложимите мерки заложени в ПУРБ ИБР 2016-2021г. и ПУРН ИБР
2016-2021г. Източнобеломорски район, включително и мерките от ЕО на ПУРБ и ПУРН
(таблица 17), а именно:
 Мярка: Изграждане и/или реконструкция на канализационна мрежа за населено
място от 2000-10000 е.ж. - отнася се за гр. Девин;
 Мярка; Изграждане или разширение на ПСОВ до 10000 е.ж. - Изграждане на
ПСОВ гр. Девин;
 Мярка: Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела: - BG3MA600R136 Река Девинска от язовир Тошков чарк до устие и притоци: ляв
- Бабинска;
- BG3MA600R141 Река Широколъшка с всички нейни притоци; (напр.
възстановяване на реки, подобряване на крайбрежни райони, премахване на
твърди насипи, възстановяване на връзката между реки и заливни равнини,
подобряване на хидроморфологичното състояние на преходни и крайбрежни
води и т.н.).
Във връзка с това се предвиждат следните действия за изпълнение на мярката:
Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим
(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови
водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за
защитана водите,
Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на
опазване в защитените зони от Натура 2000,
Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до
негативна промяна на състоянието на водните тела;
Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност.
Във връзка с изпълнението на посочените по-горе действия за реализиране на мерките
се предвиждат и/или забраняват следните конкретни действия:
Забрана за дейности свързани с промяна на водния режим/2017 година,
Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета
на опазване в защитените зони от Натура 2000/2017година,
Недопускане реализацията на инвестиционни намерения, водещи до негативна
промяна на състоянието на водните тела в добро състояние/2017 година,
Забрана за сечи на естествена растителност по бреговете на реката при
мероприяти прочистване на речното корито/2017 година
 Мярка: Подобряване на Водна ефективност/Ефективност на ползването на вода,
технически мерки за напояване, промишленост, енергетика и домакинства,
което включва предприемане на следните действия:
Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали
за обществено напояване – ВиК Смолян,
Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за
питейно-битово водоснабдяване – ВиК Смолян,
Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово
водоснабдяване – ВиК Смолян;
 Във фаза на строителството
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Приоритетно да се извърши рехабилитация на водопроводната система, за да се
предотвратят загуби на питейна вода. Да се довърши строителството на канализационната
система в гр. Девин и построяване на ПСОВ Девин, строителство на канализационни системи в
населените места в общината и реконструкция, рехабилитация и строителство на ПСОВ, там
където е необходимо;
Да се осигури целогодишно водоснабдяване на всички населени места в
общината;
Правото за ползване на повърхностни водни обекти за заустване на
пречистените отпадъчни води да се преведе в съответствие с разпоредбите на Закона за водите
и съответните подзаконови нормативни актове, съобразяване с издаденото, и/или
актуализирано Разрешително за заустване на отпадъчните води от БДИБР и посочените в него
емисионни норми;
Непрекъснато провеждане на мониторинг по План за собствен мониторинг, с
цел набелязване на необходимите мероприятия за достигане на емисионните норми.
 Във фазата на експлоатация
По време на експлоатация да се поддържат в техническа и експлоатационна
изправност водоснабдителната система, канализационната система и пречиствателните
съоръжения;
Третиране на отпадъчните води до необходимите изисквания на действащото
законодателство;
Осигуряване ефективен контрол и управление на водите;
В обхвата на крайбрежните ивици да не се допуска застрояване и дейности по
чл. 134 от Закона за водите, освен изграждане на водностопански и хидротехнически системи и
съоръжения.

7.2.1.2.2 Подземни води

Водовземането от подземни води — новоизградени сондажни съоръжения и
естествени извори, може да става/и/или се ползва само при спазване на всички процедури по
разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал, 7, т.1 и т.2 от ЗВ;

Извършване собствен мониторинг на подземни води, на проби от подземните
води за питейно-битово водоснабдяване;

Планът за собствен мониторинг на подземни води от всяко водовземно
съоръжение, трябва да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба №1/
11.04.2011 г. за мониторинг на водите и се съгласува с Басейнова дирекция - гр. Пловдив;

Необходимо е проектирането, изграждането и учредяването на СОЗ около
водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, съгласно Наредба №3/16.10.2000г. за
условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците, съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците минерални води.

7.2.1.2.3 Отпадъчни води

До изграждане на канализационна система в населените места от общината, с
цел опазване на повърхностните и подземни води от замърсяване, при издаване на
разрешителни за строеж, Община Девин да спазва стриктно разпоредбата на чл.46 ал.4, т.2 от
Закона за водите и изискванията ЗУТ, относно необходимите съоръжения за отпадъчни води;

Да се спазват забраните по чл.143, чл.146 и чл. 149 от Закона за водите;

Правилата за прилагане на плана изискват от последващите подробни
устройствени планове изработване на схеми за канализация на населените места;

В перспектива да се постигне отвеждане на отпадъчните води от населените
места и определяне на места за локални пречиствателни съоръжения, а именно съгласно
плановете на община Девин и ВиК Смолян.
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 Общи мерки за
подземните води
Необходимо е:

постигане чистотата на повърхностните и

 До изграждане на канализационна система в населените места от общината, с цел
опазване на повърхностните и подземни води от замърсяване, при издаване на
разрешителни за строеж, Община Девин да спазва стриктно разпоредбата на чл.46 ал.4,
т.2 от Закона за водите и изискванията ЗУТ, относно необходимите съоръжения за
отпадъчни води;
 3а ограничаване замърсяването на повърхностни водни обекти с отпадъци и отпадъчни
води да се спазват забраните по чл.143, чл.146 и чл. 149 от Закона за водите.
 Въз основа на провеждания мониторинг на изградената СПСОВ с. Грохотно се оценява
като неефективно работеща. Предлага се да бъде детайлно обследвана. На база
констатациите да се предложат мерки за подобряване на технологичния режим, да се
регулират автоматизираните процеси за пречистване на водите.
 Общо за 4-те СПСОВ (с. Селча- 1 и 2, с. Триград и с Грохотно) е необходимо детайлно
обследване воденето на нормален технологичния режим, след което да се набележат
мерки за подобряване на ефективността им.
7.2.1.3

Почви

 Във фаза на строителството
Хумусният пласт, отделен при строителството, трябва да се депонира отделно и
да се използва по предназначение;
Оформяне на алеи и вътрешни пътища за транспортни средства, като се
ограничат с видими бордюри;
Мерки за недопускане на течове на нефтопродукти и замърсяване на почвата от
аварийни ситуации. При аварийни локални разливи да се отстраняват замърсените
почви и да се третират като опасен отпадък. Да се предават на лицензирана фирма за
обезвреждане;
Предотвратяване замърсеността на почвата с отпадъци при неправилното им
временно съхранение. Необходимо е да се възстановят всички съседни площи,
евентуално нарушени от строителството, както и временните площадки в рамките на
отредения терен;
Всички технологично свободни пространства трябва да се оформят като зелени
площи с подходяща растителност, съгласно изготвените проекти за паркоустройство на
терена;
Прилагане на мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи
почвата;
Прилагане на мерки за недопускане на замърсяване или увреждане на почвата в
съседните поземлени имоти.
 Във фаза на експлоатацията
Опазване на почвата от замърсяване с нефтопродукти при аварии с транспортна
техника, като се отстранява замърсената почва;
Предотвратяване замърсеността на почвата с отпадъци при нерегламентираното
им изхвърляне и съхранение;
Прилагане на добрите земеделски практики от земеделските стопани.
7.2.1.4
 На етап проектиране

Земни недра. Геоложка среда.
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-

-

На етап проектиране (изготвяне на проекти) за обекти извън съществуващите
регулационни граници на населените места да се изисква информация (справка) от
Министерство на енергетиката относно местоположението на обекта спрямо находища
за открит добив на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и
ресурсите на подземни богатства, както и спрямо предоставени площи за търсене и/или
проучване на подземни богатства.
 В период на строителство на отделните обекти
- Качествено изпълнение на строителните работи и възстановяване на терена
около построените сгради и съоръжения;
- Изграждане и поддържане в изправност на водопроводната и канализационна
мрежа;
- Екологосъобразно събиране и третиране на твърди битови отпадъци.
 Възможностите за намаляване и/или ограничаване на въздействието върху
земните недра се свеждат и до:
Провеждането на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и изследвания за
конкретизиране на условията за изпълнение на изкопите и насипите и за фундиране на
съответните сгради и съоръжения, в това число изясняване на геолого-литоложкия
строеж, определяне на физико-механичните и деформационни свойства на литоложките
разновидности, дълбочината и качеството на подземните води, филтрационните
свойства на водоносните колектори и пр.;
Съобразяване на проектите за обекта с резултатите, изводите и препоръките в
докладите за инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания и с изискванията
на законовите и нормативните документи;
Изготвяне на стабилитетни прогнози за устойчивостта на откосите на евентуални
дълбоки изкопи;
Забрана за пряко отвеждане на отпадъчни води в земните недра и подземните води.

7.2.1.5

Растителен и животински свят.
Биоразнообразие

 Общи мерки преди започване на строителните дейности, за устройствени
зони, ситуирани извън териториите на защитените зони

Преди започване на строителните дейности, за ново устройствено зониране,
извън териториите на защитените зони да се извърши цялостен преглед на строителната
площадка за наличие на наземно гнездещи видове, гнезда и гнезда с малки. Ефект. Запазване
на новосъздадено поколения.

Подготвителните работи по оформяне на строителните площадки, извън
границите на защитените зони, да започнат преди или след приключване на размножителния
период на птиците. Ефект. Намаляване риска от смъртност на наземно гнездещи видове
птици извън границите на защитените зони.

При строителството на устройствените зони и разчистването на храстовата и
дървесна растителност на пасища и ливади, разположени извън границите на защитените зони,
да обхваща само конкретните площи за строителство, в границите на територията на
устройствената зона и да не се провежда през размножителния период на птиците (април –
юни), когато е периодът за гнездене и отглеждане на ново поколение на птиците. Мярката се
отнася за Горска чучулига (Lullula arborea), Градинска овесарка (Emberiza hortulana),
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Среден
пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).

Да се разработи проект за озеленяване на устройствените зони, разположени
извън териториалните граници на защитените зони, при използване на автохтонни растителни
видове, с цел възстановяване на растителността, характерна за съответните типове коренни
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местообитания извън защитените зони. Ефект. Предотвратяват се нежелани явления,
свързани с неестествени конкурентни отношения между местни и неместни растителни
видове и генетично замърсяване. Запазване на атохтонната растителност.
Важно е да се спазва условието строителството да започва преди или след
размножителния период и при озеленяване да не се използват инвазивни видове.
 Мерки, отнасящи се за УЗ, попадащи на територията на ЗЗ
 Защитена зона BG0001030 Родопи-Западни
 Преди започване на строителството

Преди започване на строителните дейности да се направи цялостен преглед на
територията на устройственото зониране за наличие на защитени видове животни. При
установяване екземплярите да бъдат преместени извън територията на строителната площадка.

Преди започване на строителните дейности да бъдат определени местата, в
границите на устройствената зона, за депониране на строителни и други видове отпадъци и
уточни начина на извозване до предварително уточнени и съгласувани с общината депа.

При планиране на дейностите не трябва да се проектират и изграждат извън
границите на устройствената зона подходи, площадки за домуване на техника или други
материали.

Да се изготви и съгласува с компетентните органи противопожарен план,
осигуряващ адекватно превантивно опазване на съседните терени, заети от тревна, дървесна и
храстова растителност в защитената зона.

Да се маркират маршрути за подходи към строителната площадка. Така ще се
постигне запазване растителността в съседни терени в границите на зоната.

Да не се третират с химически вещества тревната покривка и пътищата
разположени в и до защитената зона при реализиране на устройствените зони. Предотвратяване
унищожаване на естествени местообитания.
 По време на строителството

Строителните дейности да се извършват извън размножителния период на
животните (01.04.–30.06).

При изграждане на новите устройствени зони да не се засягат терени извън
границите на застрояване. Да се маркират с трайни знаци външните границите на строителната
площадка.

При строителството хумусният слой следва предварително да се отнеме, събере
и депонира в подходящи места, където ще се наложи последваща рекултивация на почвата.
Същата да се използва за възстановяване на увредени терени по време на строителството.

По време на строително-монтажните работи да не се допуска разлив на горива и
смазочни материали от използваната строителна и транспортна техника. Предпазване от
влошаване качеството на съседни терени, в резултат на разливи и пренос чрез дъждове и
подпочвени води на гориво – смазочни материали.

При извършване на строително - монтажните работи да се използват
приоритетно монтажна и транспортна техника със съвременни шумови характеристики, както и
по отношение на отделяните емисии.

Битовите отпадъци, формирани от строителните работници и техническия
персонал, да се събират разделно и да се третират съгласно Общинската програма за
управление на отпадъците.

През периода на изграждане на устройствените зони да се използва наличната
общинска и републиканска пътни артерии, които преминават до и през защитената зона и
планираните нови устройствени зони.

Дейностите, свързани с шум и вибрации, да се извършват само през светлата
част на денонощието, за да се ограничи въздействието върху прилепите и нощно ловуващите
животни.

121

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕВИН
тел. +359/3041/21-74;факс. +359/3041/26-61;e-mail:obshtina@devin.bg; www.devin.bg; гр.Девин ул.
„Дружба“ №1, обл. Смолян


По време на изграждане на устройствените зони граничещи с реки да не се
допуска изхвърляне на земни маси и строителни отпадъци в речните корита.
 При прилагане на ОУП на община Девин

В устройствените зони застрояването да се завършва съгласно ограничителните
параметри на ЗУТ, както и заложените в правилника за прилагане на ОУП на община Девин.

За новите устройствени зони, в границите на защитената зона, да се осигури
приоритетно изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа и съоръжения за
пречистване на отпадните води. Непречистени води да не се заустват в речната система или
дерета на територията на общината.

Да се очертаят речните тераси и да не се допуска изграждане на съоръжения в
непосредствена близост с брега на реките, и в заливаемата им част, до които се разполагат нови
устройствени зони.

С цел да се осигурят биокоридори за животинските видовете в защитената зона
и запази трофичната база за прилепите в тази чест на зоната и се увеличи незасегнатата
пригодна за тези видове площ се предлага да бъде осигури биокоридор за земноводни, влечуги
и бозайници между крайбрежната ивица на реките и устройствените зони в близост до тях в
размер на 15 метра от заливаемата част на реката (там, където това е възможно и брегът го
позволява). Така ще се постигне ограничаване на отрицателното въздействие върху влажната
зона и прилежащите територии и ограничаване на антропогенния натиск.

Да не се разрешава изграждането на плътни огради на имотите, а ажурни, с цел
да се гарантира свободно преминаване на видовете, както и да се предвидят отвори в оградите
за обезпечаване на генетичния обмен на видовете.;

Да не се допуска директно заустване на фекално битови води от устройствени
зони в близост до реки или дерета. Заустването да се извърши след преминаване на отпадните
води през пречиствателни съоръжения.

При озеленяване на устройствените зони да не се допуска използването на
екзотична и инвазивна растителност съгласно Списъка на инвазивните и потенциално
инвазивни чужди видове висши растения за България, които създават условия за заселване на
синантропни и нетипични видове за зоната и района.

Да се разработи проект за озеленяване на устройствените зони при използване
на автохтонни растителни видове, с цел възстановяване на растителността, характерна за
съответните типове коренни местообитания в защитената зона. Така ще се избегнат нежелани
явления, свързани с неестествени конкурентни отношения между местни и неместни
растителни видове и генетично замърсяване.

След приключване на строителните дейности да се извърши цялостна
биологична рекултивация на нарушените площи съответно с тревни смески от местни видове.
 Защитена зона BG0002063 Западни Родопи
и
 Защитена зона BG0002113 Триград Мурсалица
 За да бъде смекчено, намалено и/или напълно отстранено негативното
въздействие от реализацията на проекта ОУП на община Девин, върху
двете защитени зони се предлагат следните мерки:

Преди започване на строителството

Преди започване на строителните дейности да се извърши цялостен преглед на
строителната площадка за наличие на наземно гнездещи видове, гнезда и гнезда с малки.
Ефект. Запазване на новосъздадено поколения.

Преди започване на строителните дейности да бъдат определени местата в
границите на устройствената зона за депониране на строителни и други видове отпадъци и
уточни начина на извозване до предварително уточнени и съгласувани с общината депа.
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Ефект. Запазване на съседни територии от зоната от замърсяване и унищожаване на
местообитания.

Да се маркират маршрути за подходи към строителната площадка. Ефект. Така
ще се постигне запазване на естествени местообитания в съседни терени в границите на
зоната.
 По време на строителството

Подготвителните работи по оформяне на строителните площадки, в границите
на защитените зони, да започнат преди или след приключване на размножителния период на
птиците. Ефект. Намаляване риска от смъртност на наземно гнездещи видове птици в
зоната.

Строително-монтажните работи да се извършват извън размножителния период,
когато е времето на отглеждане на ново поколение от птици обитатели на зоната. Ефект.
Намаляване въздействието върху размножаващите се видове, унищожаване на гнезда,
смъртност на новото поколение на консервационно значими видове.

За транспортиране на инертни и строителни материали и извозване на земни
маси по време на строителство да се използват само съществуващата пътна мрежа. Ефект.
Предотвратяване замърсяване на съседни територии и унищожаване на местообитания на
видове.

Да не се разкриват съпътстващи строителството строителни площадки и
паркинги за строителната механизация и транспортните коли извън границите на предвидената
устройствена зона. Ефект. Да не се засягат и увреждат допълнителни площи от защитената
зона и местообитания на защитени видове птици.

При строителството на устройствените зони и разчистването на храстовата
растителност на пасища и ливади да обхваща само конкретните площи за строителство, в
границите на територията на устройствената зона и да не се провежда през размножителния
период на птиците (април – юни), когато е периодът за гнездене и отглеждане на малките при
птиците. Мярката се отнася главно за видовете: Горска чучулига (Lullula arborea), Градинска
овесарка (Emberiza hortulana), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Червеногърба
сврачка (Lanius collurio), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Козодой (Caprimulgus
europaeus), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).

Недопускане изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в реките Девинска,
Въча, Широколъшка, Триградска и други по-малки реки на територията на защитените зони, до
които се предвижда устройствено зониране. Ефект. Запазване крайбрежната ивица, като
биокоридор и предотвраняване замърсяване на речните води.

Дейностите, свързани с шум и вибрации, да се извършват само през светлата
част на денонощието. Ефект. Ограничаване въздействието върху нощно ловуващите видове
птици в зоната.
 Общи мерки при прилагане на ОУП на община Девин

При изграждане на устройствени зони граничещи с реките, на територията на
общината, да се предвиди буферна зона от 15 метра между заливаемата част от речното корито
и границите на поземлените имоти, включени в устройственото зониране. Ефект. Запазване на
терените на устройственото зониране при пълноводие от заливане, на крайречната
растителност, като гнездова и трофична база за птиците в защитената зона.

В буферна зона от 15 метра между заливаемата част от речното корито и
границите на устройствените зони да не се унищожава храстовата и дървесна растителност.
Ефект. Запазване на местообитания и гнездова база за птиците.

Да не се допуска директно заустване на фекално-битови води от устройствените
зони разположени в близост до коритото на реките. Заустването да се осъществява след
преминаване на отпадните води през пречиствателно съоръжение. Ефект. Запазване
чистотата на крайбрежните речни корита и намаляване въздействието върху речните
екосистеми.
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След приключване на строителните дейности да се извърши цялостна
биологична рекултивация на нарушените площи съответно с тревни смески от местни видове.

Да не се допуска депониране на инертни материали в речните корита от
устройствени зони в непосредствена близост до реки, миене на транспортна и строителна
техника в реките. Ефект. Намаляване въздействието върху речните екосистеми, замърсяване
на крайбрежните речни корита, унищожаване на местообитания на птиците.

Да се разработи проект за озеленяване на устройствените зони при използване
на автохтонни растителни видове, с цел възстановяване на растителността, характерна за
съответните типове коренни местообитания в защитената зона Ефект. Така ще се избегнат
нежелани явления, свързани с неестествени конкурентни отношения между местни и
неместни растителни видове и генетично замърсяване. Запазване на атохтонната
растителност в съседните терени в зоната.

Да не се допускат интродуцирани екзотични растения при озеленяване на
устройствените зони. Ефект. Ограничаване заселването на синантропни и нетипични видове
птици.
Степен на въздействие на смекчаващите мерки върху предмета на опазване на защитена
зона BG0001030 Родопи Западни, защитена зона BG0002063 Западни Родопи, защитена зона
BG0002113 Триград Мурсалица
При изпълнение на предложените смекчаващи мерки ще се намали очакваното
отрицателното въздействие върху тези защитени зони. В резултат на изпълнение на
предложените мероприятия се счита, че реализацията на ОУП на община Девин ще бъде
съвместима с предмета и целите на защитените зони и въздействието ще бъде значително
намалено.
7.2.1.6

Ландшафт

 Във фазата на проектиране на обекти, включени в предвидените УЗ на
ОУПО Девин
Разработване на ландшафтно-устройствени проекти за възстановяване и
рекултивация на нарушени ландшафти в урбанизираните и производствени зони, на
територията на съответния обект и контактната му зона.
 Във фазата на строителство
Изпълняваме на одобрените
ландшафтно-устройствени проекти за
възстановяване и рекултивация на нарушени ландшафти в урбанизираните, производствени и
зони за озеленяване, на територията на съответния обект и контактната му зона. Недопускане
на засаждане на инвазивни растителни видове.
 Във фазата на експлоатация
Поддържане на ландшафтите в околните птрстранства и редовно извършване на
дейности по реконструкцията и възстановяването им. Недопускане на въвеждане на инвазивни
растителни видове.
7.2.1.7

Културно-историческо наследство

По време на строителството на отделните обекти да се спазват заложените в
ОУП мерки за опазване на културното наследство;
Да се спазят изискванията на чл. 83, чл.93, чл. 94, чл. 97 от ЗКН за опазване,
идентифициране и съхранение на културните ценности, както и чл. 158 ал.1 за
предаване на движимите археологически ценности в РИМ. При откриване на структури
и находки, които имат признаци на културни ценности, да се спазва чл. 160 ал.1 и 2 от
ЗКН, съответно чл. 72 и 73, при което строителните дейности се спират и се изчакват
указанията на експертите от РИМ и НИНКН.

-
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7.2.1.8 Физични фактори на околната среда

7.2.1.8.1 Отпадъци
 Спазване на мерките за управления на отпадъците, заложени в Програма за
управление на отпадъците на община Девин 2017-2020 г.
 В период на строителство
Битови отпадъци от работещите на строителните обекти да се събират в
контейнери, обезвреждат с вар или хлорна вар и се предават за депониране;
Строителните отпадъци да се събират разделно в зависимост от състава си и
временно да се съхраняват на строителната площадка на определените за целта места. Да се
спазва йерархията при третиране на строителните отпадъци, да се предават за рециклиране и
оползотворяване, или да се използват за строителство на пътища или в краен случай,
нерециклируемата част от строителните отпадъци, съгласувано с общината, временно да се
съхраняват на отредената площадка за временно съхраняване на СО;
Производствените неопасни и в малки количества опасни отпадъци да се
предават на лицензирани фирми за рециклиране или обезвреждане.
 В период на експлоатация
Всички новопостроени обекти да бъдат включени в съществуващата система за
управление на отпадъците (Предимно битови отпадъци). Спазване изискванията на
нормативната уредба за управление на отпадъците;
Осигуряване ефективен контрол и управление на отпадъците;
Прилагане на ефективни мероприятия, довеждащи до намаляване количеството
на образуваните отпадъци.

7.2.1.8.2 Шум, Вибрации, Електромагнитни лъчения
 В период на проектиране и процедиране на ИП, включени в предвидените в
ОУПО Девин УЗ
При одобряване на инвестиционни проекти за жилищни, обществени,
административни и производствени сгради да се съблюдава избраното местоположение да
осигурява по-ниско ниво на шум от граничните стойности на нивото, на шум съгласно Наредба
№ 6/2006 г. за показателите за шум е околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от
шума върху здравето на населението) за конкретната зона, имайки предвид и настоящите и
очаквани нива на шума, генерирани от съществуващи и предвидени с ОУП източници.
 В период на строителство
Да се спазва стриктно работното време при строителството на инвестиционни
проекти за жилищни, обществени, административни и производствени сгради, с цел
осигуряване на допустимите нива или по-ниски от граничните стойности на нивото на шум
съгласно Наредба № 6/2006 г.. за близко живеещите до строителните обекти в съответните
часови диапазони за почивка и сън.
Да се използва съвременна строителна и транспортна техника и осигуряване на
добра организация на строителната дейност.
 В период на експлоатация
Съблюдаване изискванията на Наредба №6 от 26.06.2006 относно показателите
за шум в околната среда;
Необходимо е по-подробна и актуална информация за поддържане на списъка на
предавателите, ел. подстанциите, високо волтовите електропроводи, местоположението,
мощност и др., които в следващите, подробни фази на планиране да намерят отражението им.
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При проектиране на промишлени и други инсталации и/или съоръжения с
източници на шум, да се осигурява/гарантира недопускане при експлоатацията им на
превишаване на граничните стойности за нива на шум в околната среда, както следва:
еквивалентното ниво на шума по границата на промишлената площадка (имота)
да не превишава граничната стойност за ниво на шум за производствено-складови територии и
зони;
еквивалентното ниво на шума в мястото на въздействие (пред най-близките до
строежа жилищна или обществена сграда, сграда за отдих и др.) да не превишава граничната
стойност за ниво на шум за съответната територия и зона;
За разрешаване ползването на строежи, представляващи промишлени
инсталации и съоръжения, да се изискват резултати от проведени от акредитирани лаборатории
измервания на показателите за шум в околната среда, по утвърдена методика на МОСВ.
7.2.1.9
Химикали

С проекта на ОУПО не се предвиждат УЗ, предприятия и/или съоръжения с
нисък или с висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на раздел I към глава седма на ЗООС;
При планирането но нови инвестиционни предложения за изграждане на нови
предприятия/ съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в кой да е от е имоти в обхвата на
настоящото ОУПО на община Девин, освен изискванията на чл.104 от ЗООС, задължително да
се спази реда и изискванията на глава 6, раздел III на ЗООС - процедура по изменение на ОУП,
в която да се предвидят зони за безопасни отстояния по смисъла на чл. 104, ал. 2. т. 3 от ЗООС.
7.2.1.10

Природни ресурси

Да не се допуска преразход на инертни материали, вода, горива и др.
спомагателни материали.

-

7.2.1.11
Здравно- хигиенни условия на средата
 Във фазата на проектирането – окончателен проект, при одобряване на
инвестиционни проекти, включени в ОУПО
- Създаване на здравословни условия на селищната среда, в т.ч. осигуряване на
достъпна среда, съгласно Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания (Обн. ДВ. бр.54 от 14.07.2009г.).
- Макар, че в проекта на ОУПО Девин не се предвиждат предприятия и обекти с риск, в
Правилника за прилагане на ОУПО Девин да се предвидят изискванията за обектите,
подлежащи на здравна защита по т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от
18.03.2003г.) при процедиране на следващо ниво на проекти, ИП и/или ПУП;
Имайки предвид възрастта на автомобилния парк в страната, считаме, че е
необходимо при одобряване на инвестиционни проекти за жилищни, обществени,
административни и производствени сгради да се съблюдава избраното местоположение да не
оказва отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух, а от там и върху
здравето на населението.
 В период на строителство на отделните обекти, включени в ОУП
Всички строително ремонтни дейности да бъдат съобразени с НАРЕДБА № 2 от
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи - Приложения № 1-5 към чл. 2, ал. 2. и
НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на
сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по
отношение на шума, излъчван по време на строителството;
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Намаляване на праховите емисии чрез напръскване с вода на местата, от които
се вдига прах (при сухо време и вятър). Използване на централизирано приготвени в бетоновия
възел бетони и разтвори и машинното им полагане;
Да не се допускат разливи на нефтопродукти. При случай на разлив да се вземат
незабавни мерки за неговото локализиране, отстраняване и транспортиране на подходящи депа;
След приключване на строително монтажните работи, местата на временните
открити складове за строителни материали следва да бъдат почиствани. С това ще се спре
емитирането на прах в атмосферния въздух при сухо и ветровито време;
Поддържане в изправност оптимално натоварване на строителните машини с
цел от една страна намаляване на количествата на ауспуховите газове, а от друга на шума и
вибрациите;
Режимът за труд и почивка при вибрационно въздействие да се изгражда така, че
сумарната експозиция за смяна (за контакт с вибрации) да не надвишава 90-120 тт;
Да не се допускат строително-монтажни работи през нощта;
Във всички професионални дейности задължително да се използва подходящо за
сезона работно облекло, лични предпазни средства при наличие на вредни фактори на
работната среда (противопрахови маски, шумозатлушители, противовибрационни ръкавици) и
осигури рационален режим на труд и почивка.
 По време на експлоатация на отделните обекти, включени в ОУП
Изграждане на модерна и комфортна среда за обитаване, труд и обслужване;
Осигуряване на достатъчни количества вода за питейно-битови нужди;
Да се извърши мониторинг на водите;
Да се осигури медицинско обслужване.
 Здравословни условия на селищната среда
Осигуряване на микроклимата в населените места курортните и вилни зони,
достъп за всички хора;
Организация на строителните дейности и въвеждане на етапен план за
реализация;
Регулационно отреждане на местата за паркиране с означаване на капацитета;
Прилагане на административно контролни мерки;
Провеждане на контрол и мониторинг при застрояване, благоустройство и
опазване на природните дадености.

7.2.1.12

Природни рискови фактори

Функционалното зониране е съобразено с новите норми за проектиране на
сгради и съоръжения в земетръсни райони;
За намаляване на сеизмичния риск чрез устройствени решения е
препоръчително обновяване на амортизирания сграден фонд;
Необходимо отделните инвестиционни предложения и намерения да се
съобразят с функционалното предназначение на зоната;
Необходимо е да се предвидят системи за аварийни ситуации и бързо действие
при възникване на пожар и наводнения.

7.2.1.13

Специфични устройствени показатели

Спазване на специфичните правила и норми за прилагане на ОУП, посочени в
Правилника, неразделна част от проекта;
Ангажиране на съответните органи за контрол;
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Използване на Специфично енергоспестяващо приглушено осветление с цел
осигуряване комфорт и на животинския свят в района.

Мерките и условията за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълното
отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия се съобразени с мерките заложени
в Становище по екологична оценка №1-2/2012г. на Националния план за действие за енергия от
възобновяеми източници 2011-2020 г.

8

Описание на необходимите мерки за наблюдение и индикатори за
наблюдение и контрол на въздействията при прилагането на ОУП
на община Девин, срокове и отговорници.

Предложените мерки за наблюдение и контрол при прилагане на плана са дадени
таблично в Таблица № 27:
Таблица 27 Предложени мерки за наблюдение и контрол при прилагане на плана
Единица
мярка
Мерки
Индикатори за мониторинг
Разделно събиране на масово
разпространени отпадъци
(МРО) и биоотпадъци на
територията на общината
Контрол на
нерегламентираното
депониране на отпадъци
Пречистване на отпадъчните
води

Доизграждане на
канализационната и
водопроводна мрежа на
населените места

Контрол за качеството на
подземните води за питейнобитово водоснабдяване

Съобразяване на режима на
санитарно- охранителните зони
около водоизточниците при
подробното устройствено
планиране и проектирането
Мониторинг на шум

Процент от населението на
общината, обхванато в
разделно събиране на МРО и
биоотпадъци,
Площи, заети от
нерегламентирани сметища,
Отношение на количеството
отпадъчни води, подлагани
на пречистване към общото
количество отпадъчни води,
Процент от населението на
общината, обслужвано от
водопроводна и
канализационна мрежи;
Изградени водопроводни и
канализационни отклонения,
Физико-химични показатели
по разрешителни за
водовземане и Наредба
№9/16.3.001 г за качеството
на водата, предназначена за
питейно- битови цели

Отговорен
за изпълнението
Община Девин

%
Община Девин
dka
Община Девин
%
Община Девин

km

Показатели за
качество на
водите

Титуляри на
разрешителните за
водовземане и община
Девин

Община Девин,
БДИБР - Пловдив
Бр.
Брой издадени становища и
предписания относно СОЗ.
Еквивалентно ниво на шума
в населените места, dB(A) брой констатирани

РЗИ - Смолян
Бр.
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Разрешени обекти и дейности в
защитени зони.

Спазване на приетите режими за
управление
на
защитените
територии и защитените зони.
Спазване на изискването за
осигуряване
на
минимална
озеленена площ за различните
устройствени зони.

Опазване на културноисторическото
наследство

наднормени стойности
Площ на разрешени за
реализиране
обекти
и
дейности в защитени зони,
дка
Одобрени
ПУП
на
територията на защитени
територии и защитени зони,
заета площ (дка).
Отношение между реалната и
нормативно изискващата се
озеленена площ за отделните
устройствени
зони
на
територията
на
Община
Девин
Брой разрушени, нарушени и
повредени
обекти
на
културното
наследство,
респективно брой запазени,
експонирани АНКЦ.

Община Девин
dka
Община Девин
dka
Община Девин

%

Община Девин, РИМ
Бр.

9 Информация за използваните методики за прогноза и
оценка на въздействието върху ОС
Използваните методи при прогноза за всеки компонент и фактор на околната
среда са представени по-долу. Екологичната оценка е извършена в съответствие с действащото
европейско и българско законодателство. Спазени са изискванията на Наредбата за ЕО. Взети
са предвид всички изказани становища, мнения и препоръки от компетентните органи при
проведените консултации по време на изготвяне, както на Задание за обхват и съдържание на
ДЕО, така и при Доклада за екологична оценка на ОУПО Девин.
При изготвяне на екологичната оценка са използвани методики, методи и
информация, посочени в:
•
Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България;
•
Други указания и методики на европейската комисия за стратегическа
екологична оценка.
•
Общите методики за изследване, прогноза и оценка на околната среда при
изготвяне на екологична оценка включват:
•
Документален анализ – действащи нормативни документи, документи на ЕС
относно регионално развитие, архивни документи, национални стратегии, планове и програми,
графични материали и др.;
•
Комплексен анализ – на природни, културни, социално-икономически и
екологични фактори на въздействия върху околната среда;
•
Експертна оценка на потенциала на територията и наличните ресурси;
При извършване на оценката и прогнозата за въздействие върху околната среда в
доклада са използвани:
•
Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни
вещества във въздуха – Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на ИАОС;
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•
Методика за определяне на емисиите на вредни вещества от превозни средства и
тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, утвърдена със Заповед №РД994/04.08.2003г. на МОСВ;
•
Програма за опазване на околната среда на община Девин 2015-2020 г. Приета с
Решение № 120/ 20.04.2016г. на Общински съвет Девин;
•
За определянето на повърхностните и подземни водните тела и водни обекти и
състоянията им е използвана наличната информация на страницата на БДИБР „План за
управление на речните басейни на Източнобеломорски район”2016-2021 г.;
•
За определяне на райони със значителен риск от наводнения е използвана
информацията от страницата на БДИБР „План за управление на риска от наводнения на
Източнобеломорски район 2016-2021 г.“;
•
Определяне качествата на земеделските земи на разглежданата територия е
извършено съгласно „Оценка на земеделски земи в България” (проф. М. Пенков, 1995);
За определяне състоянието на биологичното разнообразие:
•
При разработването на ЕО се прави преглед на съществуващите източници на
информация за флората и растителността (научни публикации, провеждани експертизи,
снимки, карти, национални и международни нормативни документи и др. информационни
източници свързани с рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и
биологичното разнообразие). Анализират се публикуваните материали за състоянието на
флората и растителността в територията, която е обект на въздействие на инвестиционното
предложение.;
•
Таксономичната принадлежност и географското разпространение на растенията
се определя по Флора на България ( т. І-ХI, 1962 – 2012), Определител на висшите растения в
България (Кожухаров и др. 1992), Конспект на висшата флора на България (Асьов и др. 2002) и
„Конспект на висшата флора на България. Хорология и флорни елементи” (Асьов и др. 2012).
Синтаксономичната принадлежност на растителните съобщества се определя по Конспект на
растителните съобщества в България (Апостолова И, Славова, 1997) и публикации за
синтаксони в различни райони на страната след 1995 г.;
•
Описанието и характеристиката на растителността в района е съгласно
монографиите: Бондев, И., 1991. Растителността на България. Ун. изд. “Св. Кл. Охридски”, 186
с.; Бондев, 1997. Геоботаническо райониране. В: География на България. Акад. издателство
“Проф. М. Дринов”и Класификационна схема на типовете горски месторастения в република
България, 2011 г.
•
Ландшафтът е характеризиран съгласно: Петров, П.В.
1974. Физикогеографическое районирование Народной республики Болгарии на ландшафтной
типологической основе; Диссертация. М.-С.; Петров, П. 1979. Класификационна система на
ландшафтите в България. – Год. СУ, ГГФ, кн.2-География,т.70
Във връзка с местообитанията при разработването на ДЕО се прави преглед на
съществуващите източници на информация за състоянието на основните типове
местообитания, на екосистемите и екосистемното разнообразие в проучвания район (научни
публикации, земеустройствени и лесоустройствени проекти, провеждани експертизи, снимки,
карти, национални и международни нормативни документи и други информационни
източници, свързани с рационалното ползване и опазване на екосистемите и екосистемното
разнообразие). Анализират се публикуваните материали за състоянието на отделните
компоненти на екосистемите и се провеждат теренни проучвания за оценка на състоянието в
чувствителните местообитания.
Данни за състоянието на местообитанията и целевите видове в защитените зони са
ползвани от сайта на МОСВ, Информационна система за защитените зони от екологична мрежа
Натура 2000 в България, проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I", http://natura2000.moew.government.bg/. Направените
анализи и изводи са в съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз, на
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всички международни конвенции, по които Република България е страна и хармонизираното
българско законодателство.
Използвани са основни методически ръководства на Европейската комисия за
прилагане на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, Препоръки и ръководства на Постоянния комитет на Конвенцията за опазване
на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция) като:
•
Управление на обектите от НАТУРА 2000 – Ръководство за тълкуване на чл. 6
от Директива 92/43/ЕИО;
•
Оценка на планове и проекти, значително засягащи Натура 2000 места Методическо ръководство по разпоредбите на чл.6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията
92/43/ЕИО;
•
Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в
България. Второ, преработено и допълнено издание;
•
Прилепите: Методика за изготвяне на оценка за въздействието върху околната
среда и оценка за съвместимост (Наръчник за възложители и експерти в областта на околната
среда).

10 Заключение
Настоящият Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на община Девин“
е изготвен в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда. В него е
направена оценка на съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната
среда и човешкото здраве, както и характеристики на компоненти, които вероятно ще бъдат
засегнати от плана, посочени са проблемите в екологично отношение в общината, определено е
очакваното въздействие върху околната среда и човешкото здраве, като са посочени и мерките
и начините за отстраняването на евентуалните неблагоприятни въздействия.
Като неразделна част от ДЕО на ОУПО е изработен Доклад за оценка степента на
въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони. В ДОСВ е
предложен Алтернативен вариант на ОУП на община Девин, съобразно предложените
смекчаващи мерки, за намаляване или отстраняване на предполагаемо (прогнозирано)
негативно въздействие. Реализирането на алтернативния вариант ще доведе до намаляване
степента на урбанизация, в рамките на териториите на ЗЗ по Натура 2000. Дадена положителна
оценка на ДОСВ на ОУПО Девин от страна РИОСВ – Смолян, като докладът е публикуван на
интернет страницата на компетентния орган.
В Доклада за ЕО е направен обобщения извод, че при спазване на предложените
смекчаващи мерки при реализацията на ОУПО Девин, същият няма да окаже отрицателно
въздействие върху околната среда и ще се подобри качеството на живот на населението.
Въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като
положително, както в екологичен аспект, така и върху благосъстоянието и здравето на хората в
общината, при съобразяване с предложените конкретни мерки за предотвратяване, намаляване
и възможно най-пълно отстраняване и компенсиране на неблагоприятните въздействия.
От социално – икономическа гледна точка изграждането на нови устройствени зони в
близост до населени места, в границите на защитените зони ще има определен положителен
ефект.
След реализиране на проекта за ОУП на община Девин ще има разкрити нови работни
места за местното население и намаляване на наличната безработица и задържане на това
население в общината и в България. Новото устройствено зониране е съобразено с
изискванията на българското и европейското природозащитно законодателство и ще реши не
само проблема с трудовата заетост, но и затвърждаване имиджа на този район, като търсена
икономическа дестинация.
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При експлоатация на новите устройствени зони ще нараснат и постъпленията от данъци
в община Девин. Реализацията на ОУП ще доведе до нарастване на икономическите ползи от
приходите от данъци и печалби. По този начин се стабилизира финансовото положение на
общината.
Въз основа на всичко гореизложено, колективът от независими експерти изготвили
екологичната оценка, предлагат на Уважаемия Екологичен експертен съвет при РИОСВ –
Смолян да даде положително становище на ДЕО на ОУП на община Девин, с което ще се даде
ход на по-нататъшното му процедиране.
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11 Становища и мнения на засегната общественост, на
компетентните органи за вземане на решение по ЕО и
други специализирани ведомства и специалисти в резултат
на проведените консултации
Ще бъдат извършени консултации, съгласно изготвената схема за консултации.
Получените мнения, становища и препоръки от Експлоатационните дружества „ВиК - Смолян“
ЕООД, „Електроснабдяване-Смолян“ - „Електроразпределение ЕВН“ АД, Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, РИОСВ-Смолян, РЗИСмолян, БД ИБР – Пловдив, НИНКН-София, Областно пътно управление-Смолян, НПО и др.
юридически и физически лица ще бъдат взети под внимание при разработване на Доклада за
ЕО на ОУП на община Девин.

12 Справка за извършени консултации
Всички получени мнения, становища и препоръки от проведените консултации по
приложената схема на етап Задание за съдържание и обхват на ДЕО на ОУПО Девин, са
представени в Справка за извършени консултации, която е представена таблично - таблица
108.
Направената окончателна екологична оценка на ОУП на община Девин е съобразена с
всички мнения, предложения, препоръки в получените становища от проведените консултации
по чл.19 и чл.19а на етап Задание за обхват и съдържание на ДЕО.
Коригираният доклад за ЕО е съобразен с мненията и препоръките в получените
становища по проведената консултация по чл.20 от Наредбата за ЕО, както и с тези на
проведената среща за обществено обсъждане на ДЕО на ОУПО Девин (на 11.11.2020 г.), също и
с получените писма в срока общественото обсъждане на предварителния проект на ОУПО
Девин и на ДЕО, като представените констатации и препоръки към плана са отразени в
доклада, след което е оформено окончателното Заключение от извършената оценка в
представена - Таблица 29 (Справка за извършени консултации на Доклад по екологична оценка
на Общ устройствен план на община Девин по чл.20 от Наредбата за ЕО).

12.1 Справка за извършените консултации по чл. 19 и чл.19а от
Наредбата за ЕО с обществеността, заинтересувани органи и трети
лица в процеса изработване на задание за съдържание и обхват на
ДЕО на Общия устройствен план на община Девин (ОУПО Девин) с
Възложител: Община Девин
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Таблица 28 Справка за извършените консултации по чл. 19 и чл.19а от Наредбата за ЕО с обществеността, заинтересувани органи и трети лица в процеса
изработване на задание за съдържание и обхват на ДЕО на Общия устройствен план на община Девин (ОУПО Девин)
Възложител: Община Девин
Ведомство, организация, с
които са проведени
консултации
Регионална инспекция по
околна среда и водите
/РИОСВ/ - Смолян

Начин на провеждане
Писмо с изх. № КПД-14-253(3)/04.07.2014 г.
Относно: Информация с вх.
№ КПД-14-253/16.06.2014г.
за Задание за
изработване на проект на
„Общ устройствен план на
Община Девин“ с
възложител Община Девин

Мотиви

Във връзка с изготвяния „Общ устройствен план на Община Девин“, (ОУП)
предвид Ваше писмо с изх.№ 32-04-40/16.06.2014г. и представеното задание за
изработване на проект за Общ устройствен план на Община Девин, обл. Смолян и
писмо на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с
център Пловдив (БД УВ ИБР-Пловдив) с изх.№ КД-04-215/30.06.2014г., Ви
уведомяваме за следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС):
Общият устройствен план на община Девин попада в обхвата на областите (по
специално устройствено планиране), изброени в чл.85, ал.1 от ЗООС, както и в
обхвата на т.11,1. на Приложение №1 на Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и
подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), тъй като с проекта за ОУП се
очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по
Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.
Съгласно чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОУП,
съответно техните изменения по чл.127, ал.9 от същия закон се одобряват с Решение
на общински съвет (в случая Общински съвет - Девин). Съобразно с това, както и във
връзка с чл.4, т.2 на Наредбата за ЕО, компетентен орган по ЕО за ОУП на община
Девин е директорът на РИОСВ - Смолян.
Тъй като екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към
ОУП, същата следва да бъде изготвена като част от ОУП, от колектив от експерти с
ръководител, отговарящи и съобразяващи изискванията на чл.16 от Наредбата за ЕО.
1.
Във връзка с горното, поставяме следните изисквания към обхвата на
екологичната оценка:
1.1. Екологичната оценка трябва да съдържа най-малко информацията по
чл.86, ал.З на ЗООС, в съответствие със степента на детайлност на
проекта на ОУП на община Девин.
1.2. Да се разгледа евентуалното развитие на аспектите на околната среда
без прилагането на плана (т.нар. “нулева” алтернатива).
1.3. При разработването на Общ устройствен план на община Девин да се
вземат предвид предвижданията на други планове и програми на

Приети/неприети Забележки,
препоръки или предложения
Доклада за ЕО ще бъде
съобразен с посочените
препоръки
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

национално и местно ниво, съотносими планове и програми на
българското законодателство и европейските директиви.
Екологичната оценка следва да се съобрази с направената оценка на
допустимост на плана съгласно Плана за управление на речните
басейни в Източнобеломорски район и постигане на целите на околната
среда, съгласно писмо с изх.№ КД-04-215/30.06.2014г. на БД УВ ИБРПловдив, приложено към настоящото писмо.
Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната
среда и човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни,
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни,
положителни и отрицателни последици от осъществяване на
предвижданията на ОУП.
В отделен раздел към екологичната оценка да бъдат разгледани
здравно- хигиенните аспекти на околната среда, като се обърне
внимание на следното:

Да се анализира възможността за наднормено натоварване на
средата с вредности и оказване на неблагоприятно
въздействие върху живущите, да се оцени здравния риск и
предложат мерки за неговото предотвратяване и редуциране.

Да се дадат подробни данни за съществуващите в района
водоизточници за питейно-битови цели и минерални
водоизточници, като се посочи дали имат определени и
утвърдени санитарно-охранителни зони и съобразени ли са
предвижданията на ОУП с изискванията и режима на
експлоатация на тези зони.
Да се предложат адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и
възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от
осъществяването на ОУП върху околната среда. Мерките да бъдат
мотивирани, в т.ч. по отношение на очакваните резултати от
прилагането им. Същите да бъдат представени като:
мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУП.
- мерки за изпълнение при прилагане на ОУП.
Да се предложат мерки и индикатори за наблюдение и контрол на
въздействията върху околната среда при прилагане на ОУП на община
Девин. Мерките следва да са съотносими с подробността на
предвижданията на плана, като за всяка мярка се посочат измерими
индикатори за
наблюдението
и контрола на въздействията
върху околната среда. За всеки индикатор
следва да
се
посочат периодичност на измерване, мерна единица, орган отговорен за
наблюдението и контрола.
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1.9. При формулиране на мерки и условия за предотвратяване, намаляване
и
възможно
най-пълно
отстраняване
на
предполагаемите
неблагоприятни последствия, да се вземат предвид мерките в
Становище по екологична оценка № 1-2/2012г. за Националния план за
действие за енергията от възобновяеми източници 2011-2020г,
издадено от Министъра на околната среда и водите.
1.10.
Да се ползват указания и методики за стратегическа екологична
оценка, публикувани на интернет страницата на Европейската комисия
(http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm) и на интернет страницата
на МОСВ (http//www.moew.qovemment.bg. ключова тема “Превантивна
дейност”).
II.
По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР):
В териториалният обхват на община Девин попадат части от следните
защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР):
 BG0001030 „Родопи-Западни”, за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от
защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски
съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
 BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици,
обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010 г.);
 BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 103/2008г.);
 BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици,
обявена със Заповед № РД-835/17.11,2008г. на Министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ
с Решение № 335/2011 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011
г.) и Заповед РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
 В териториалният обхват на община Девин попадат изцяло
следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии (ЗЗТ):
 Резерват „Казаните”, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на
Министерство на горите и горската промишленост;
 Поддържан резерват „Шабаница“, бивш резерват обявен със
Заповед № 2245/30.12.1956г. на Управление горско стопанство
към Министерски съвет, прекатегоризиран със Заповед № РД-
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370/15.10.1999г. на Министерство на околната среда и водите,
актуализиран по площ със Заповед № РД-198/28.02.201 Зг. на
Министерство на околната среда и водите;
Защитена местност „Старата гора”, бивша буферна зона на
поддържан резерват „Шабаница”, обявена със Заповед №
1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на природната среда,
прекатегоризирана със Заповед № РД- 505/12.07.2007г. на
Министерство на околната среда и водите;
Защитена местност „Чаирите“, обявена със Заповед №
3751/30.11.1973г. на Министерство на горите и опазване на
природната среда;
Защитена местност „Храстево“, обявена със Заповед № РД173/23.02.2012г. на Министерство на околната среда и водите;
Природна забележителност „Настанска могила“, обявена със
Заповед № 1120/02.07.1968г. на Министерство на горите и
горската промишленост;
Природна забележителност „Струилски дол“, обявена със Заповед
№ 3796/11.10.1966г. на Комитет по горите и горската
промишленост.
В териториалният обхват на община Девин попадат части от
следните защитени територии по смисъла на (ЗЗТ):
Защитена местност „Триградското ждрело”, обявена със Заповед
№ 4021/06.12.1963г. на Комитет по горите и горската
промишленост, увеличена по площ със Заповед № РД429/18.06.2007г. на Министерство на околната среда и водите;
Защитена местност „Поречието на река Девинска”, обявена със
Заповед № РД-618/08.07.2002г. на Министерство на околната
среда и водите, увеличена по площ със Заповед № РД695/19.09.2007г. на Министерство на околната среда и водите;
Защитена местност „Борино”, бивша буферна зона на резерват
„Кастраклий”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на
Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирана със
Заповед № РД-517/12.07.2007г. на Министерство на околната
среда и водите.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС,
ОУП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на
опазване на защитените зони.
От извършената проверка за допустимост на OУП на община Девин по реда на чл.
36, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС, се установи следното:
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Предвижданията в ОУП на община Девин са допустими за
осъществяване при условие, че не влизат в противоречие със
забраните, въведени с посочената по-горе заповеди за обявяване
на защитени зони BG0002113 „Триград-Мурсалица , BG0002105
„Персенк“ и BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите
птици;
 ОУП на община Девин е допустим за осъществяване при условие,
че предвидените дейности не противоречат на режимите на
посочените по-горе защитени територии, съгласно заповедите за
обявяването им.
Съгласно изискванията на чл. 36, ал. 3 от Наредбата за ОС беше извършена преценка
за вероятната степен на отрицателно въздействие, при която се установи, че ОУП на
община Девин има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на
опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни , BG0002113 „ТриградМурсалица”, BG0002105 „Персенк“ и BG0002063 „Западни Родопи , поради следните
мотиви:
1.
Предвижданията на ОУП за устройването на териториите на общината има
вероятност да доведат до трайни негативни изменения в природни местообитания и
местообитания на видовете животни, вкп. птици, предмет на опазване в описаните
защитени зони, поради очаквани:
пряко унищожаване и/или увреждане на местообитания при усвояване на
територии от защитените зони;
трайно изменение на естествения характер на засегнатата площ и
изменение на биологичните характеристики на околната среда, съответно до
отрицателно въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в зоните,
поради навлизане на чужди, рудерални и инвазивни видове,
фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове
животни, вкл. птици, предмет на опазване в описаните защитени зони, в резултат на
планирана нова инфраструктура;
^
различно по продължителност и интензивност безпокойство на видовете,
което е възможно да доведе до прогонването им от сегашните местообитания,
респективно до промяна на видовия състав, числеността и плътността на
популациите им, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване,
бариерен ефект при различни видове миграционни придвижвания и
прекъсване на биокоридори от значение за видовете, предмет на опазване в зоните,
трайна промяна на ландшафта и на ключови елементи на защитените зони.
2.
Възможните отрицателни изменения предполагат нарушаване целостта на
защитените зони, включително забавяне или възпрепятстване на постигането на
консервационните цели.

138

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕВИН
тел. +359/3041/21-74;факс. +359/3041/26-61;e-mail:obshtina@devin.bg; www.devin.bg; гр.Девин ул. „Дружба“ №1, обл. Смолян
3.
Очаква се кумулиране на отрицателни въздействия върху защитените зони
в резултат на реализиране на проектът за ОУП в комбинация с други реализирани
или предстоящи за реализация инвестиционни предложения, планове, програми и
проекти.
В тази връзка следва да бъде изготвена оценка за степента на въздействие на ОУП на
община Девин върху предмета и целите на посочените по-горе защитени зони, която
да бъде представена под формата на доклад (ДОСВ), отделно приложение към ЕО,
съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС.
Степента на въздействието следва да се определи по критериите на чл. 22 от
Наредбата за ОС, като ДОСВ трябва да е структуриран, съгласно изискванията на чл.
23, ал. 2 от същата Наредба, като се обърне внимание на следното:
•
Да се направи подробна анотация на предвижданията на плана по типове
устройствени зони с описание на конкретните им параметри, площи, включени
имоти и пр.;
•
При определянето на степента на въздействие на ОУП да бъдат използвани
количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на
местообитанията (площ) и видовете (численост и плътност на популациите), предмет
на опазване в защитените зони. Тези оценки трябва да бъдат разгледани в контекста
на представеността на местообитанията/видовете в дадените защитени зони и в
мрежата от защитени зони като цяло, т.е. въз основа на конкретни изчисления, кои от
предвижданията на ОУП (устройствени зони, инфраструктурни елементи и пр.),
каква площ от конкретно природно местообитание/местообитание на опазван вид
засягат в съответната зона (а не спрямо общата й площ) и какъв процент от него
увреждат, унищожават или повлияват по друг начин. Алгоритъмът на изчисленията
трябва да бъде обяснен, разбираем и проследим, и да бъде представен в текстови вид,
не само в табличен;
•
„Кумулативните въздействия” да бъдат разгледани и анализиран в
съответствие с §3, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, като за
защитените зони, попадащи частично на територията на общината, се вземат предвид
и минали, настоящи или бъдещи планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения на територията на общините, землища и пр., извън обхвата на община
Девин;
•
Да се предложат и оценят „алтернативни решения” по смисъла на § 3, т. 7
от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС;
•
Да се предложат и оценят смекчаващи мерки, предвидени за
предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на очакваните
неблагоприятни въздействия от осъществяването на плана. Мерките следва да
отразяват спецификата на зоните, предмета на опазване в тях и елементите на
предвижданията на ОУП, и да са съобразени с идентифицираните въздействия;
•
Да се представи подробна информация относно използваните източници и
методи на изследване и оценка, особено собствени полеви проучвания
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(интензивност, период, времетраене, резултати). Когато степента на въздействие се
оценява въз основа на въведени от авторите на ДОСВ варианти на изчисления, то
използваните за целта параметри, критерии, понятия, съотношения, зависимости и
пр., следва да бъдат обяснени подробно на достъпен език и да показват логическа
връзка между отделните оценки и обобщените заключения;
•
Крайните заключения относно степента на въздействие върху защитените
зони и предмета на опазване в тях да произтичат от направените в ДОСВ изводи при
разглеждането и оценката на конкретните въздействия на отделните елементи на
ОУП върху определен вид, негово местообитание или природно местообитание, вкл.
и от оценката на кумулативното въздействие;
•
Да се приложи актуален картен материал на хартиен и магнитен носител,
който да визуализира конкретните предвиждания на ОУП спрямо защитени зони и
техните „елементи” по смисъла на §3, т. 1 от Допълнителните разпоредби на
Наредбата за ОС, както и опорния план, въз основа на който се разработва ОУП, като
в текста на ДОСВ се правят препратки към съответните карти.
На интернет страница http://natura20Q0.moew.qovernment.ba/ е публикувана
актуалната информация за предмета и целите на опазване на съответните защитени
зони, попълнените стандартни форми с данни и оценки, картен материал и
координатен регистър - документацията по чл. 8, ал. 1 от ЗБР, която по този начин се
предоставя на възложителя съгласно чл. 36, ал. 6, т. 4 от Наредбата за ОС и която
трябва да бъде използвана от експертите, изготвящи ДОСВ.
Изисквания към експертите изготвящи оценката на степента
на^ъздейсхвие_на_
защитените зони:
Оценката за съвместимостта на ОУП на община Девин с предмета
и целите на опазване на защитената зона следва да се възложи на колектив
от експерти с опит в областта на опазване на местообитанията и/или
видовете, като най-малко един от тях е с образование по някоя от
специалностите в професионално направление “биологически науки”.
Експертите да отговарят на изискванията на чл.
9, ал. 1 от Наредбата за ОС.
III.
Указания за последващите действия, които следва да се
предприемат за извършване на процедурата по ЕО, в т.ч. ОС за ОУП на
община Девин:
1. Възложителят и/или експертите, на които е възложено изготвянето на ЕО
да изготви/изготвят схема за провеждане на консултации с обществеността,
заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат
засегнати от реализирането на предвижданията на ОУП на община Девин.
Съобразено с глава четвърта от Наредбата за ЕО, схемата включва:
задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч. за
определяне на обхвата на оценката с РИОСВ - Смолян (на основание чл.19а,
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Регионална инспекция по
околна среда и водите
/РИОСВ/ - Смолян

Писмо с изх. № КПД-11-155(3)/19.05.2020 г.
Относно Актуализирано
Задание за обхват и

т.1 от Наредбата за ЕО), на основание чл.19а, т.2 от (Наредбата за ЕО) със
специализираните компетентни органи по чл.13, ал.1 относно съдържанието
и обхвата на оценката на здравно - хигиенните аспекти на околната среда и
риска за човешкото здраве - РЗИ - Смолян, и други специализирани
ведомства и заинтересованата общественост съгласно схемата по чл.19, ал.З
от Наредбата за ЕО - Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив (БД УВ ИБР-Пловдив),
Национален институт за недвижимо културно наследство или неговите
регионални структури (РИМ - Смолян) и др. (на
основание чл.19а, т.З от Наредбата за ЕО).
консултации по ЕО и проекта на ОУП по реда, определен с чл.20,
ал.1 и ал.З
от Наредбата за ЕО.
2.
Възложителят и/или експертите, на които е възложено
изготвянето на
доклада за ЕО да изготвят предложение за обхват и съдържание на доклада
за
ЕО при съобразяване на указанията в т.1.1. на настоящото писмо.
3.
Изготвените схема за провеждане на консултации и предложение
за обхват и съдържание на доклада за ЕО за провеждане на консултации по
чл.19а от Наредбата за ЕО да се представят в РИОСВ - Смолян, РЗИСмолян, БД УВ ИБР- Пловдив, РИМ - Смолян и другите специализирани
ведомства, които определите в
схемата за провеждане на консултации.
4.
При внасяне на посочената документация възложителят следва да
представи копие на документ за платена такса, съгласно чл.1, ал.5, т.З на
Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на
околната среда и водите за издаване на становище по екологична оценка на
план или програма в размер на 600 лв. /Сметката на РИОСВ - Смолян е:
IBAN сметка BG 4; П ВВ94003120017743 BIC код: TTBBBG 22, при SG
Експресбанк - клон Смолян/.
Обръщаме Ви внимание, че одобряването/приемането на ОУП на община
Девин без провеждане на изискващата се процедура по ЕО, в т.ч. ОС, ще
бъде в нарушение на нормативната уредба по околна среда.
ПРИЛОЖЕНИЯ: Съгласно текста - копие от писмо на БД УВ ИБР-Пловдив
с изх.№ КД-04-215/30.06.2014г.
ОТНОСНО: Писмо с вх. № КПД-11-155-(2)/05.05.2020г., относно провеждане на
консултации и даване на становища от съответните организации и институции по
актуализирано задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО на ОУП на община
Девин

Доклада за ЕО ще бъде
съобразен с посочените
препоръки
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съдържание на екологична
оценка (ЕО) на Сбщ
устройствен план (ОУП) на
Община Девин

Във връзка с изготвяния „Общ устройствен план на Община Девин“ (ОУП), предвид
Ваше писмо с изх.№ 32-04-36/30.04.2020г. и представеното актуализирано задание за
изработване на проект за Общ устройствен план на Община Девин, Ви уведомявам за
следното:
I.
По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС):
С писмо на Директора на РИОСВ - Смолян с изх. № КПД-14-253-(3)/04.07.2014г. са
определени изискванията по отношение на глава шеста от ЗООС. Указано е, че
Общият устройствен план на община Девин попада в обхвата на областите (по
специално устройствено планиране), изброени в чл.85, ал.1 от ЗООС, както и в
обхвата на т.11.1. на Приложение №1 на Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и
подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), тъй като с проекта за ОУП се
очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по
Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.
Съгласно чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОУП, съответно
техните изменения по чл.127, ал.9 от същия закон се одобряват с Решение на
общински съвет (в случая Общински съвет - Девин). Съобразно с това, както и във
връзка с чл.4, т.2 на Наредбата за ЕО, компетентен орган по ЕО за ОУП на община
Девин е директорът на РИОСВ - Смолян.
Тъй като екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП,
същата следва да бъде изготвена като част от ОУП, от колектив от експерти с
ръководител, отговарящи и съобразяващи изискванията на чл.16 от Наредбата за ЕО.
Във връзка с горното, в писмото са поставени изисквания към обхвата и
съдържанието на екологичната оненка.
Предвид дългия период, изминал от провеждане на консултациите по чл.19а от
Наредбата за ЕО и във връзка с намерения за продължаване на процедура по
екологична оценка, община Девин е изготвила актуализирано задание за обхват и
съдържание на ДЕО на ОУП на Община Девин.
Съгласно чл.19а от Наредбата за ЕО, с писмо с вх. № КПД-11-155-(2)/05.05.2020 г.,
община Девин в качество на възложител на ОУП на общината е внесла
актуализираното задание в РИОСВ - Смолян за провеждане на консултации с
компетентния орган по околна среда.
След преглед на внесеното в РИОСВ - Смолян задание за обхват и съдържание на
ДЕО на ОУП на Община Девин, се констатираха пропуски и неточности, които
следва да бъдат отстранени и съобразени, при разработване на доклада по ЕО на
общия устройствен план:
•
При разработване на информацията, свързана с управление на отпадъците,
е необходимо да се вземе предвид следното:
На стр. 114 от заданието е записано: „Предвижда се изготвяне на морфологичен
анализ на състава и количеството битови отпадъци, образувани на територията на
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община Девин“, а на стр. 115 е записано: „През 2016-2017 г. е направен актуален
морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци на
територията на общината Обръщаме внимание, че Община Девин има актуален
морфологичен анализ. Да се извърши корекция.
На стр. 116 е записано: „Издават се разрешения и е определено място за извозване и
депониране на строителни отпадъци (местност „Яза”- гр. Девин) и количествата на
отделните видове строителни’ материали се отчитат в обемни единици. От 2017 г. е
преустановено депонирането на строителни отпадъци на площадката в местност
„Яза“, гр. Девин. Същата е затворена и запръстена.
На стр. 117 е записано: "Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи,
съгласно класификацията на отпадъците се водят на отчет в РИОСВ, но общината не
получава данни. Производствени опасни отпадъци не се образуват.“ Тази
информация не е коректна. РИОСВ-Смолян не води отчет на образуваните опасни
отпадъци по групи, както и няма данни за количествата генерирани такива.
Годишните отчети, касаещи образувани, съхранени и предадени отпадъци от лицата,
генериращи такива, се представят в ИАОС гр. София. На територията на община
Девин се образуват опасни отпадъци от лица, извършващи производствена дейност.
На стр. 223 от заданието е записано: „В общината са изградени и отредени площадки
за строителни отпадъци, където се контролират постъпващите отпадъци.“
На територията на Община Девин няма изградена и отредена площадка за
строителни отпадъци.
На стр. 223 е записано: „Само в 4 общини (Рудозем, Мадан, Златоград и Девин) има
отредени площадки за строителни отпадъци и се контролира постъпването на такива.
Тези площадки са нарушени терени от минно-добивната промишленост и с
инертните отпадъците се постига възстановяване на релефа.“
В нито една от изброените общини няма отредени площадки за строителни отпадъци.
Към момента, нямаме данни за използване на инертни отпадъци, за възстановяване
релефа на нарушени терени от минно-добивната промишленост.
За извършване на дейности по събиране, предварително третиране и рециклиране на
строителни неопасни отпадъци, е необходимо да бъдат издадени съответните
документи по чл. 35 от ЗУО, а такива за площадки на територията на Община Девин
не са издавани.
На стр. 223 е записано: “ Производствените отпадъци са депонирани на депа за
производствени отпадъци или предадени за фирми за последващо третиране.“
На територията на РИОСВ-Смолян няма изградени и въведени в експлоатация депа
за производствени отпадъци.
•
При разработване на информация по отношение на опасни химични
вещества и управление на риска:
На стр. 235 от Заданието е записано: „На територията, контролирана от РИОСВ Смолян, в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната
среда попадат 8 предприятия и/или съоръжения, в които се използват и/или
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съхраняват опасни химични вещества и смеси“.
Следва да се има предвид, че към настоящият момент на територията на Община
Девин няма изградени предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или
висок рисков потенциал, съгласно критериите на Приложение №3 от Закона за
опазване на околната среда.
Към настоящият момент на територията на община Девин няма влезли в сила
решения по ОВОС или преценка за ОВОС по чл.99 б, ал.5 от ЗООС, с които е
одобрено местоположението и са потвърдени безопасните разстояния за предприятие
с нисък или висок рисков потенциал.
При изграждане на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков
потенциал се изпълняват разпоредбите на чл.104 от ЗООС.
•
При разработване на информацията по отношение на компонент „Води” са
констатирани следните пропуски:
В някои точки от заданието е използвана доста стара информация, без да са взети
предвид промените през годините - основно в работещите фирми, променената
собственост върху някои обекти, закрити фирми и т.н.
При анализа на повърхностните води е пропуснат да бъде включен воден обект р.
Буйновска.
За питейно-битовото водоснабдяване в ДЕО да се изготви баланс на необходимите
водни количества и разполагаемите от водоизточниците.
В част „Повърхностни води“ е необходимо да бъде разгледан по-детайлно и
задълбочено рискът от наводнения и защитата за основните реки на въздействие
върху населените места, ландшафта в извън регулационните граници на населените
места и обработваемите площи от реките - Въча, Девинска, Триградска,
Широколъшка и Буйновска, а не както е в заданието - глобално за целия басейн на р.
Марица.
За отпадъчните води да се разгледа въпроса с изградените СПСОВ и се оцени
тяхната ефективна работа. Да се набележат мерки за подобряване на ефективността
им.
•
Предвид наличието на голям брой процедирани в РИОСВ - Смолян
подробни устройствени планове за урегулиране на поземлени имоти, находящи се в
различни землища на територията на община Девин, е необходимо в ДЕО и ДОСВ да
бъдат отразени етапите на тяхната реализация и процентното съотношение на
реализираните спрямо нереализираните обекти.
•
При разработване на проекта на ОУП и проектиране на заложените в него
дейности, да се предвиди усвояването на площи, предимно в урбанизираните
територии.
II.
По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС,
ОУП на община Девин подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с

144

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕВИН
тел. +359/3041/21-74;факс. +359/3041/26-61;e-mail:obshtina@devin.bg; www.devin.bg; гр.Девин ул. „Дружба“ №1, обл. Смолян
предмета и целите на опазване на защитените зони. В тази връзка, възложителят
следва да подаде уведомление по чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС. С цел
извършване на проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, 4 и 5 от Наредбата
ра ОС, към уведомлението е необходимо да.се приложи проект на ОУП или опорен
план.
В териториалният обхват на община Девин попадат части от следните защитени зони
от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
•
BG0001030 „Родопи-Западни”, за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
•
BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
50/2010г.);
•
BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №
РД- 772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.);
•
BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011 г. на Министерски съвет
(ДВ, бр. 41/2011 г.) и Заповед РД-890/26.11.201 Зг. на Министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
В териториалния обхват на община Девин попадат изцяло следните защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
•
Резерват „Казаните”, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на
Министерство на горите и горската промишленост, актуализиран по площ със
Заповед № РД-1783/13.10.2014 г. на Министерство на околната среда и водите;
•
Поддържан резерват „Шабаница“, бивш резерват обявен със Заповед №
2245/30.12.1956г. на Управление горско стопанство към Министерски съвет,
прекатегоризиран със Заповед № РД-370/15.10.1999г. на Министерство на околната
среда и водите, актуализиран по площ със Заповед № РД-198/28.02.2013 г. на
Министерство на околната среда и водите;
•
Защитена местност „Старата гора”, бивша буферна зона на поддържан
резерват „Шабаница”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за
опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-505/12.07.2007г.
на Министерство на околната среда и водите;
•Защитена местност „Чаирите“, обявена със Заповед № 3751/30.11.1973г. на
Министерство на горите и опазване на природната среда;
•
Защитена местност „Храстево“, обявена със Заповед № РД-173/23.02.2012г.
на Министерство на околната среда и водите;
•
Природна забележителност „Настанска могила“, обявена със Заповед №
1120/02.07.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост;
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•
Природна забележителност „Струилски дол“, обявена със Заповед №
3796/11.10.1966г. на Комитет по горите и горската промишленост.
В териториалният обхват на община Девин попадат части от следните защитени
територии по смисъла на (ЗЗТ):
•
Защитена местност „Триградското ждрело”, обявена със Заповед №
4021/06.12.1963г. на Комитет по горите и горската промишленост, увеличена по
площ със Заповед № РД- 429/18.06.2007г. на Министерство на околната среда и
водите;
•
Защитена местност „Поречието на река Девинска”, обявена със Заповед №
РД- 618/08.07.2002г. на Министерство на околната среда и водите, увеличена по
площ със Заповед № РД-695/19.09.2007г. на Министерство на околната среда и
водите;
•
Защитена местност „Борино”, бивша буферна зона на резерват
„Кастраклий”, обявена със Заповед №
1094/03.12.1986г. на Комитет за
опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-517/12.07.2007г.
на Мйнистерство на околната среда и водите.
Приложено, изпращаме Ви актуална информация за следните защитени територии
/ЗТ/ в териториалния обхват на Община Девин:
•
Защитена местност „Поречието на река Девинска“ - обявена със Заповед
№618/08.07.2002 г. на МОСВ, Увеличена със Заповед № РД-695/19.09.2007 г. на
МОСВ. Актуализация площ със Заповед № РД-104 от 06.02.2019 г. на МОСВ, обн.
ДВ бр.23 от 19.03.2019 г.
•
Защитена местност "Триградско ждрело" - обявена със Заповед №
4021/06.12.1963 г. на КГГП /обн.ДВ бр. 14/1966 г./; Увеличена площта със Заповед №
РД-429/18.06.2007 г. на МОСВ /разширение/, /обн.ДВ бр.61/2007 г/; Актуализация на
площ със Заповед №РД- 677/08.10.2015 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 85/2015;
•
Защитена местност „Старата гора“- обявена със Заповед № 1094/03.12.1986
г. на КОПС; Заповед №РД-505/12.07.2007 г. на МОСВ за прекатегоризиране. В
процедура е по актуализиране на площта.
•
Защитена местност „Чаирите“- обявена със Заповед №3751 от 30.11.1973 г.
на МГОПС. В процедура е по актуализиране на площта.
•
Защитена местност „Борино“- обявена със Заповед № 1094/03.12.1986 г. на
КОПС; Заповед №РД-517/12.07.2007 г. на МОСВ за прекатегоризиране в защитена
местност. В процедура е по актуализиране на площта.
•
Природна забележителност „Настанска могила“- обявена със Заповед
№1120/02.07.1968 г. на МГГП. В процедура е по актуализиране на площта.
•
Природна забележителност „Струилски дол“- обявена със Заповед№
3796/11.10.1966г. на КГГП; Актуализация площ със Заповед № РД-386/06.07.2016 г
на МОСВ (обн.ДВ, бр.61/05.08.2018 г.)
За всяка защитена територия, приложено към настоящото писмо изпращаме цифров
модел на границата, формат DXF, координатна система WGS84 UTM, зона 35 север и
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заповеди за обявяване, прекатегоризиране и актуализация.
III.
По отношение на схемата за консултации:
Към внесеното заданието липсва разработена схема за консултации.
•
Схемата за консултации следва да съдържа информация за:
Обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, с които
възложителят предлага да се извършат консултации;
Етапите на консултации;
Начин на съвместяване на процеса на планиране с основните процедурни
етапи на ЕО и ОС.
IV. Указания за последващите действия, които следва да се предприемат за
извършване на процедурата по ЕО, в т.ч. ОС за ОУП на община Девин:
1.
Възложителят и/или експертите, на които е възложено изготвянето на ЕО
да изготви/изготвят схема за провеждане на консултации с обществеността,
заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от
реализирането на предвижданията на ОУП на община Девин. Съобразено с глава
четвърта от Наредбата за ЕО, схемата включва:
задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч. за
определяне на обхвата на оценката с РИОСВ - Смолян (на основание чл.19а, т.1 от
Наредбата за ЕО), на основание чл.19а, т.2 от {Наредбата за ЕО) със съответните
специализирани компетентни органи по чл.13, ал.1 относно съдържанието и обхвата
на оценката на здравно - хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото
здраве - РЗИ - Смолян, и други специализирани ведомства и заинтересованата
общественост, съгласно схемата по чл.19, ал.З от Наредбата за ЕО - Басейнова
дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив (БД
ИБР-Пловдив), Национален институт за недвижимо културно наследство или
неговите регионални структури (РИМ - Смолян) и др. (на основание чл.19а, т.З от
Наредбата за ЕО).
консултации по ЕО и проекта на ОУП по реда, определен с чл.20, ал.1 и
ал.З от Наредбата за ЕО.
2.
Възложителят и/или експертите, на които е възложено изготвянето на
доклада за ЕО да изготвят предложение за обхват и съдържание на доклада за ЕО,
при съобразяване на указанията в т. I на настоящото писмо.
3.
Изготвените схема за провеждане на консултации и предложение за обхват
и съдържание на доклада за ЕО за провеждане на консулта ции по чл.19а от
Наредбата за ЕО да се представят в РИОСВ - Смолян, РЗИ-Смолян, БД ИБРПловдив, РИМ - Смолян и другите специализирани ведомства, които определите в
схемата за провеждане на консултации.
4.
Възложителят следва да подаде уведомление по чл.10, ал.1 и ал.2 от
Наредбата за ОС. С цел извършване на проверка за допустимост по смисъла на чл.12,
ал.2, 4 и 5 от Наредбата за ОС, към уведомлението е необходимо да се приложи
проект на ОУП или опорен план.
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Регионална инспекция по
околна среда и водите
/РИОСВ/ - Смолян

Писмо с изх. №
КПД-11-155-(7)/24.06.2020 г.
Относно Актуализирано
Задание за обхват и
съдържание на екологична
оценка (ЕО) на Сбщ
устройствен план (ОУП) на
Община Девин

При последващо внасяне на документация, възложителят следва да представи:
съответните документи, потвърждаващи действително възлагане на
изработването на проект на ОУП на Община Девин;
копие от документ за заплатена такса по чл.1, ал.5, т.З (600 лв.) от Тарифа
за таксите, които се събират в системата на МОСВ;
ОТНОСНО: Актуализирано задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична
оценка (ДЕО) на Общ устройствен план на община Девин.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Във връзка с изготвяния проект на „Общ устройствен план на Община Девин“
(ОУП). предвид Ваше писмо с изх.№ 32-04-36#3/02.06.2020г. и представеното
актуализирано задание за изработване на проект за Общ устройствен план на
Община Девин, Ви уведомявам за следното:
С писмо на РИОСВ - Смолян с изх. № КПД-11-155-(3)/19.05.2020 г. са определени
изискванията по отношение на глава шеста от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) относно
актуализирано задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО на ОУП на община
Девин. Указани са последващите действия, които следва да се предприемат за
извършване на процедурата по ЕО, в т.ч. и на процедурата по оценка за
съвместимост на ОУП на община Девин.
В териториалния обхват на община Девин попадат изцяло следните защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
•
Резерват ..Казаните'*, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на
Министерство на горите и горската промишленост, актуализиран по площ със
Заповед № РД-1783/13.10.2014 г. на Министерство на околната среда и водите.
•
Поддържан резерват „Шабаница“, бивш резерват обявен със Заповед №
2245/30.12.1956г. на Управление горско стопанство към Министерски съвет,
прекатегоризиран със Заповед № РД-370/15.10.1999г. на Министерство на околната
среда и водите, актуализиран по площ със Заповед № РД-198/28.02.2013 г. на
Министерство на околната среда и водите.
•
Защитена местност „Старата гора”, бивша буферна зона на поддържан
резерват .,Шабаница!\ обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за
опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-505/12.07.2007г.
на Министерство на околната среда и водите.
•
Защитена местност „Чаирите“, обявена със Заповед № 3751/30.1 1.1973г. на
Министерство на гори те и опазване на природната среда.

Доклада за ЕО ще бъде
съобразен с посочените
препоръки

•
Защитена местност „Храстево“, обявена със Заповед № РД-173/23.02.2012г.
на Министерство на околната среда и водите. •
Природна забележителност
,Ластанска могила“, обявена със Заповед № 1120/02,07.1968г. на Министерство на
горите и горската промишленост.
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•
Природна забележителност „Струилски дол“, обявена със Заповед №
3796/11.10.1966г. на Комитет по горите и горската промишленост. Актуализация на
площ със Заповед № РД-386/06.07.2016 г на МОСВ (обн.ДВ, бр.61/05.08.2018 г.).
В териториалният обхват на община Девин попадат части от следните защитени
територии по смисъла на (ЗЗТ):
•
Защитена местност Д ри градското ждрело“, обявена със Заповед №
4021/06.12.1963г. на Комитет но горите и горската промишленост, увеличена по
площ със Заповед isr« РД- 429/18.06.2007г. на Министерство на околната среда и
водите. Актуализация на площ със Заповед ЖРД-677/08.10.2015 г. на МОСВ. обн. ДВ
бр. 85/2015г.
•
Защитена местност „Поречието на река Девинска”. обявена със Заповед Ня.
РД- 618/08.07.2002г. на Министерство на околната среда и водите, увеличена по
площ със Заповед № РД-695/19.09.2007г. на Министерство на околната среда и
водите. Актуализация по площ със Заповед № РД-104 от 06.02.2019 г. на МОСВ, обн.
ДВ 6р.23 от 19.03.2019 г.
•
Защитена местност ..Борино“, бивша буферна зона на резерват
„Кастраклий”, обявена със Заповед №
1094/03.12.1986г. на Комитет за
опазване на природната среда, прекатегоризираиа със Заповед № РД-517/12.07.2007г.
на Министерство на околната среда и водите.
В териториалният обхват на община Девин попадат части от следните защитени зони
от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
•
BG0001030 „ Родопи - 3ападни“ за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение
№ 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
•
BG0002113 ,Л'риград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № РД-531/26.05,20 Юг. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
50/20Юг.);
•
BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №
РД- 772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. Ю3/2008г.);
•
BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
Ю8/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011 г. на Министерски съвет
(ДВ, бр. 41/2011 г.) и Заповед № РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.).
С писмо на РИОСВ - Смолян, изх. № КПД-11-155-(3)/19.05.2020 г. е указано, че Общ
устройствен план па община Девин подлежи па процедура по оценка за
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно
разпоредбите па чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2,
an. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. В изпълнение на изискванията на чл. 36, ал. 1 от
Наредбата за ОС, както и на указанията дадени в горецитираното писмо,
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възложителят е извършил уведомяване на компетентния орган по околна среда и
води, съгласно чл.Ю от същата наредба.
От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 12.
ат. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за ОС на актуализирано задание за обхват и
съдържание на ДЕО на ОУП на община Девин и проект на ОУП, заведени в РИОСВ Смолян с вх. № КПД- 11-155-(4)/03.06.2020 г\, се установи следното:
♦ Предвижданията в проекта на ОУП на община Девин са допустими за
осъществяване при условие, че не влизат в противоречие със забраните, въведени с
посочените по-горе заповеди за обявяване на защитени зони: BG0002113 „Три градМурсалица”, BG0002105 „Персенк” и BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на
дивите птици.
•
Проектът на ОУП на община Девин е допустим за осъществяване при
условие, че предвидените дейности не противоречат на режимите на посочените погоре защитени територии, съгласно заповедите за обявяването им.
•
Проектът на ОУП на община Девин е допустим от гледна точка на ГТУРБ
на ИБР. ПУРИ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за
постигане на добро състояние на водите, при спазване на определени условия,
посочени в приложеното за съобразяване към настоящото писмо, становище с изх. №
ПУ-01 -436-( 1 )/19.06.2020 г. на БД ИБР - Пловдив
С цел правилно отразяване в текстовата и графичната документация на ОУП на
община Девин на актуалните площи и границите на всички защитени територии по
смисъла па Закона за защитените територии (ЗЗТ), попадащи на територията на
община Девин, е необходимо да се използва предоставената с писмо изх. № КПД-11155-(3)/19.05.2020 г. актуална информация за защитените територии /ЗТ/ в
териториалният обхват на общината (цифров модел на границите, формат DXF,
координата система WGS84 UTM зона 35 север и заповедите за обявяване,
прекатегоризиранс и актуализация).
Съгласно изискванията на чл. 36, ал, 3 от Наредбата за ОС беше извършена преценка
за вероятната степен на отрицателно въздействие, при която се установи, че ОУП на
община Девин има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природни местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици,
предмет на опазване в защитени зони:
BG0001030
„Родопи-Западни”,
BG0002113 „Триград-Мурсалица*'.
BG0002105 „Персенк” и BG0002063 „Западни Родопи”, поради следните мотиви:
1.
Предвижданията на ОУП за устройването на териториите на общината има
вероятност да доведат до трайни негативни изменения в природни местообитания и
местообитания на видовете животни, вкл. птици, предмет на опазване в описаните
защитени зони, поради очаквани:
•
пряко унищожаване и/или увреждане на местообитания при усвояване на
територии от защитените зони;
•
трайно изменение на естествения характер на засегнатата площ и
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изменение на биологичните характеристики на околната среда, съответно до
отрицателно въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в зоните,
поради навлизане на чужди, рудерални и инвазивни видове;
•
фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове
животни, вкл. птици, предмет на опазване в описаните защитени зони, в резултат на
планирана нова инфраструктура;
•
различно по продължителност и интензивност безпокойство на видовете,
което е възможно да доведе до прогонването им от сегашните местообитания.
респективно до промяна на видовия състав, числеността и плътността на
популациите им, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване;
•
бариерен ефект при различни видове миграционни придвижвания и
прекъсване на биокоридори от значение за видовете, предмет на опазване в зоните;
•
трайна промяна на ландшафта и на ключови елементи на защитените зони.
2.
Възможните отрицателни изменения предполагат нарушаване целостта на
защитените зони, включително забавяне или възпрепятстване на постигането на
консервационните цели.
3.
Очаква се кумулиране на отрицателни въздействия върху защитените зони
в резултат на реализиране на ОУП на община Девин в комбинация с други
реализирани или предстоящи за реализация инвестиционни предложения, планове,
програми и проекти.
В тази връзка следва да бъде изготвена оценка за степента на въздействие на ОУП на
община Девин върху предмета и целите па посочените по-горе защитени зони, която
да бъде представена под формата на доклад (ДОСВ), отделно приложение към
доклада по ЕО, съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС.
Степента на въздействието следва да се определи по критериите на чл. 22 от
Наредбата за ОС, като ДОСВ трябва да е структуриран, съгласно изискванията на чл.
23, ал. 2 от същата Наредба, като се обърне внимание на следното:
•
Да се направи нодробна анотация на предвижданията па плана по типове
устройствени зони с описание на конкретните им параметри, площи] включени
имоти и пр.
•
При определянето на степента на въздействие на ОУП да бъдат използвани
количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на м
естооб нта н и ята (площ) и видовете (численост и плътност на популациите),
предмет на опазване в защитените зони. Тези оценки трябва да бъдат разгледани в
контекста на предетавеността на местообитанията/видовете в дадените защитени
зони и в мрежата от защитени зони като цяло, т.е. въз основа на конкретни
изчисления, кои от предвижданията на ОУП (устройствени зони, инфраструктури и
елементи и пр.), каква площ от конкретно ириродно местообитание/меетообитание на
опазван вид засягат в съответната зона (а не спрямо общата й площ) и какъв процент
от него увреждат, унищожават или повлияват по друг начин. Алгоритъмът на
изчисленията трябва да бъде обяснен, разбираем и проследим, и да бъде представен в

151

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕВИН
тел. +359/3041/21-74;факс. +359/3041/26-61;e-mail:obshtina@devin.bg; www.devin.bg; гр.Девин ул. „Дружба“ №1, обл. Смолян
текстови вид, а не само в табличен.
•
„Кумулативните въздействия” да бъдат разгледани и анализирани в
съответствие с §3, т, 10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, като за
защитените зони, попадащи на територията на общината, се вземат предвид и
минали, настоящи или бъдещи планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения на територията на другите общини, землища, области и пр. попадащи в
границите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни", BG0002113 „ТриградМурсалица”, BG0002105 „Персенк” и BG0002063 „Западни Родопи”.
•
Да се предложат и оценят „алтернативни решения” по смисъла на § 3, т. ?
от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС.
•
Да се предложат и оценят смекчаващи мерки, предвидени за
предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на очакваните
неблагоприятни въздействия от осъществяването на плана. Мерките следва да
отразяват спецификата на зоните, предмета на опазване в тях и елементите на
предвижданията на ОУП, и да са съобразени е идентифицираните въздействия.
•
Да се представи нодробна информации относно използваните източници и
методи на изследване и оценка, особено собствени полеви проучвания
(интензивност, период, времетраене, резултати). Когато степента на въздействие се
оценява въз основа на въведени от авторите на ДОСВ варианти на изчисления, то
използваните за целта параметри, критерии, понятия, съотношения, зависимости и
пр., следва да бъдат обяснени подробно на достъпен език и да показват логическа
връзка между отделните оценки и обобщените заключения.
•
Крайните заключения относно степента на въздействие върху защитените
зони и предмета на опазване в тях да произтичат от направените в ДОСВ изводи при
разглеждането и оценката на конкретните въздействия на отделните елементи на
ОУП върху определен вид, негово местообитание или ириродно местообитание, вкл.
и от оценката на кумулативното въздействие,
•
Да се приложи актуален картен материал на хартиен и магнитен носител,
който да визуализира конкретните предвиждания на ОУП спрямо защитени зони и
техните ..елементи” по смисъла на §3, т. 1 от Допълнителните разпоредби на
Наредбата за ОС, както и опорния план, въз основа на който се разработва ОУП, като
в текста на ДОСВ се правят препратки към съответните карти.
На интернет страница hitp://natura2000.mocw,government.bg/ е публикувана
актуалната информация за предмета и целите на опазване на съответните защитени
зони, попълнените стандартни форми с данни и оценки, картен материал и
координатен регистър - документацията по чл. 8, ал. 1 от ЗБР, която по този начин се
предоставя на възложителя съгласно чл. 36, ал. 6, т. 4 от Наредбата за ОС и която
трябва да бъде използвана от експертите, изготвящи ДОС В.
Изисквания към експертите изготвящи оценката на степента на въздействие на
защитените зони:
- Оценката за съвместимостта на ОУП на община Девин с предмета и целите на
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Регионална инспекция по
околна среда и водите
/РИОСВ/ - Смолян

Писмо с изх. № КПД-11-155(9)/31.07.2020 г.
Относно: Доклад за оценка
степента на въздействие
(ДОСВ) на Общ устройствен
план (ОУП) па Община
Девин с предмета и целите
на опазване на защитените
зони от мрежата „ Натура
2000 “

опазване на защитените зони следва да се възложи на колектив от експерти с опит в
областта на опазване на местообитанията и/или видовете, като най-малко един от тях
е с образование по някоя от специалностите в професионално направление
"биологически науки”. Експертите да отговаря т на изискванията на чл. 9, ал. 1 от
Наредбата за ОС.
ДОСВ с всички приложения към него следва да бъде представен в РИОСВ Смолян, в
един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител,
съгласно изискванията на чл.24, ал.1 от Наредбата за ОС за оценка на неговото
качество.
Обръщаме Ви внимание, че съгласно чл.20, ал.6 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка, консултациите по доклада за ЕО по ал.1-3 ще
започнат след произнасяне на компетентния орган е положителна оценка на ДОСВ.
Приложение: Копие на писмо с изх. № ПУ-01 -436-( 1 )/19.06.2020 г. на Басейнова
дирекция „ Източнобел оморс ки район” - Пловдив.
След преглед и обстоен анализ на представения в РИОСВ - Смолян Доклад за оценка
степента на въздействие (ДОСВ) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Девин
с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“,
предвид разпоредбата на чл.36, ал.7 от Наредба за условията и реда за извършване па
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС,
обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94
от 30.11.2012 г., изм. и доп.), се установи следното:
•
Възложителят на плана е възложил извършването на оценката по чл.21 от
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони (Наредбата за ОС) на експерти по чл.9 от същата наредба.
•
Оценката е внесена под формата на доклад (на хартиен и електронен
носител), структуриран съобразно изискванията на чл.23, ал.2, т.1-12 от Наредбата по
ОС и съобразен с указанията, дадени на възложителя в писмо на РИОСВ - Смолян с
изх. № КПД-11-155- (7)/24.06.2020 г., в което е направена преценка за вероятната
степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на
защитените зони.
•
На основание чл.24, ал.З, т.1-9 от Наредбата за ОС е извършена оценка на
качеството на представения доклад, въз основа на посочените критерии.
•
Представената в Доклада по ОСВ информация съдържа пропуски, които не
са от съществено значение при вземане на решение и съгласно чл.24, ал.5, т.2 от
Наредбата за ОС, компетентният орган по околна среда дава положителна оценка на
качеството на внесения доклад.
Предвид гореизложеното, следващите действия, които е необходимо да бъдат
извършени за по-нататъшния ход на процедурата по екологична оценка на плана са:
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Басейнова Дирекция
„Източнобеломорски район“

Писмо с изх. № ПУ-02-85 (1)/
26.05.2020 г.
Относно: Задание за обхват,
структура и съдържание на
Доклад за Екологична оценка
(ДЕО) на Общ устройстаен
план (ОУП) на Община
Девин.

1.
Провеждане на консултации по доклада за ЕО, в т.ч. приложенията към него
и проекта на плана по смисъла на чл.20, ал.1 и ал.З от Наредбата за извършване на
екологична оценка (Наредбата за ЕО). За целта следва да извършите следното:
•
Изготвяне и публикуване на съобщение за провеждане на консултации,
съдържащо информация по чл.20, ал.1 от Наредбата за ЕО;
•
Предоставяне на ЕО (екологична част към ОУП) с всички приложения към
него, в т.ч. проекта на ОУП - на хартиен и електронен носител в РИОСВ - Смолян за
провеждане на консултации на основание чл.20, ал.З от Наредбата за ЕО. Към
документацията следва да бъде приложено и съобщението за провеждане на
консултации;
•
Изпращане на съобщението за провеждане на консултации по посочените в
т.2 от схемата за консултации ведомства и организации.
2.
След приключване на консултациите по т.1, следва да се пристъпи към
провеждане на обществено обсъждане на доклада за ЕО, приложенията към него и
проекта на ОУП, при спазване на разпоредбите на чл.21, ал.2 от Наредбата за ЕО.
Информираме Ви, че от страна на РИОСВ - Смолян ще бъде осигурен обществен
достъп до ДОСВ на интернет страницата на инспекцията, на основание чл.36, ал.8
във връзка с чл.25, ал.1 от Наредбата за ОС, в 5-дневен срок от получаване на
настоящото писмо.
Във връзка с Ваше писмо с Изх. № 91-17-14/30.04.2020 г., след запознаване с
приложената информация, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БД
ИБР) изразява следното становище:
1.
В заданието е посочено че са използвани данни от писмо на БД ИБР с изх.
№КД-04-215 от 30.06.2014 г. Тази информация към момента не е актуална, следва да
се актуализира и да се използва информация от Плана за управление на речните
басейни (ПУРБ на ИБР) за периода 2016-2021г. по отношение на характеристиката,
състоянието на водните тела и предвидените за тях мерки имащи отношение към
ОУП,
2.
Необходимо е да се опишат и зоните за защита на водите съгласно чл. 119а,
ал. 1, от Закона за водите, попадащи в обхвата на Община Девин;
3.
Също да се използва информация от Плана за управление на риска от
наводнения в Източнобеломорски район (ПУРИ на ИБР) за периода 2016-2021 г. за
територията на Община Девин;
4.
В ДЕО на ОУП на Община Девин, да се приложат точни и ясни карти в
подходящ мащаб, указващи точното местоположение на извънселищиите територии,
които ще се включат в регулация, както за жилищните зони, така и за
производствените зони и ядра, пътна инфраструктура и др.;
5.
В заданието изрично да се постави изискване за в ОУП да бъдат отразени
одобрените имоти на територията на община Девин, предвидени за загробване на
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Регионална здравна
инспекция (РЗИ) - Смолян

Писмо с изх. № 07–121-1 /
15.05.2020 г.
Относно: Актуализирано
задание за обхват и
съдържание на Доклад за
екологична оценка на Общ
устройствен план на община
Девин.

животни по реда и условията на Наредба Х«22/10.02.2006 г.
6.
В ДЕО на ОУП план на Община Девин, да бъдат разгледани и при
необходимост да бъдат включени мерки за минимизиране на риска за водите при
загробване на умъртвени животни, посочени на страницата на МОСВ
htins://www.moew.aovcmment.bK/hu/vodi/ukazaniva/.
БД ИБР счита, че след преработване и отстраняване на посочените в настоящото
писмо забележки, заданието за изготвяне на ДЕО ще съдържа необходимата
информация по отношение на води и водниекосистеми.
В отговор на Ваше писмо с изх. № 32-04-36/30.04.2020 г., Ви уведомяваме:
В представеното актуализирано задание за обхват и съдържание на Доклад за
екологична оценка на Общ устройствен план на община Девин, са заложени
решения на проблеми, свързани с/със:
. Прогресивна урбанизация (пространственото развитие на мрежата от
населени места, зониране и устройствени режими);
• Амортизирана водопроводна мрежа;
. Недоизградена канализационна система и ПСОВ в гр. Девин, както и липсата на
канализация в доста от населените места в община Девин;
Липсват решения за\
. Мерки, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на
плана върху околната среда;
. Обезпеченост с питейна вода, свързана с разрастването на курортните зони,
при очаквано повишено потребление;
4700 Смолян, бул. „България" №26 тел.: +359 301 6 32 93 , факс: +359 301 6 32 93 email: rzi@ rzi-smolyan.com web: www.rzi-smolvan.com
В доклада да се заложат:
•
Вероятни значителни въздействия върху населението и човешкото здраве,
връзките у\ последиците помежду им (в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни,
краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, постоянни, временни, положителни,
отрицателни последици);
•
Изискванията за обектите, подлежащи на здра‘вна защита по т.З от
Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18.03.2003Г.);
•
Здравно - хигиенен аспект на околната среда - здравословни условия на
селищната среда, в т.ч. осигуряване на достъпна среда, съгласно Наредба № 4 от
01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
(Обн. ДВ. бр.54 от 14.07.2009г.).
Предварителната лрогнозна оценка за въздействието върху всички компоненти и
фактори на околната среда и здравето на хората от предвижданията на проекта на

които ще се включат в
регулация, както за жилищните
зони, така и за производствените
зони и ядра, пътна
инфраструктура и др.
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Басейнова Дирекция
„Източнобеломорски район“

Писмо с изх. № ПУ-01-436
(4)/19.06.2020
Относно: Становище ш
допустимост съгласно чл.
155, aл. 1л, т. 23 от Закона за
водите на Общ устройствеи
tviau (ОУП) на Община
Девин" с възложител
Община Девин

Общия устройствен план на Община Девин, дава основание, че същото ще има
положително въздействие върху жизнената среда и здравния статус на населението в
Община Девин.
Считаме, че в заданието за ЕО следва да бъдат разгледани изложените по-горе
предложения, след което да се процедира съгласно Схемата за консултации.
Съгяаено чл. 155. Ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейиова Дирекция
„Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:
1. Оценка на допустимостта на ИМ спрямо целите ia опазване на околната среда,
мерките определени в Плана за управление на речните басейни на
Илочнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от
наводнения в Изючнобеломорски район (ПУРН на ИБР),
1.1.
Характеристика и цел Задълбочения анализ на текущото състояние на
територията и изградената инфраструктура се очаква да създаде добра основа за
устойчиво и балансирано планиране и развитие на територията на общината в
дългосрочиа перспектива. При изготвянето на ОПУ се разглеждат и вземат предвид
съответните програмни документи общинско, областно и национадно ниво,
съобразени със специфичния ресурсен потенциал на общината. За постигането целта
на разработката се решават следните важни задачи: Определяне на общата структура
на територията; Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от
териториите по предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със
специални закони; Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура;
Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне
разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината, както и
връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи,
съоръжения и обекти от регионално и нациоиално значение; Идентифициране на
териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и
защита; Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на
общината и природната й среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране на
допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, с оглед
опазването им.
Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културноисторическото наследство и природните забележителности; Извеждане на
приоритетните устройствени мероприятия и определяне на последователност на
реализирането им във времето.
В контекста на описаните по-горе цели и задачи, на които Общият устройствеи план
трябва да даде отговор, очакваните резултати от прилагането му са свързани с
осигуряването на добра териториапно-устройствена основа за балансирано
управление на територията на база териториалните особености на района,
социалните и демографските прогнози за развитие на общината, екологичните
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дадености и природните ресурси и др. В този смисъл ОУП на община Девин трябва
да съдържа решения за: Структура на територията за живеене, за производство, за
рекреация, за комуникация и инфраструктура; Строителните граници, в това число и
терените за ново развитие при отчитане собствеността на гражданите,
ограничителите и стимулаторите за териториално развитие; Устройствени зони и
границите им, имоти с конкретно предназначение; Трасетата и съоръженията иа
техническата инфраструктура; Защитените архитектурни, културни и други зони и
обекти - недвижими културни ценности по отношение на: предоставена техническа
информация, приети подробни устройствени планове, съгласувани с всички
заинтересовани инстанции и приети от община Девин; Включването на обектите на
културно-историческото наследство в една обща политика за урбанистично развитие
и благоустройство на териториите; Осигуряване на финансови ресурси за
консервационни и реставрационни работи; ОУПО трябва да постави изисквания към
следващите фази на планиране за гарантиране опазването и съхранението на НКЦ;
Обектите за обществено обслужване от система Образование, Култура,
Здравеопазване, Спорт и др., които се изграждат със средствата на общината и
държавата и са от особена важност за социалния статус на населеното място:
Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и
качествата на околната среда; Да набележи мероприятия за ландшафтно и
композиционно естетическо оформяне на крайселищната територия; Да се изследват
и набележат мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и
съпътстващите ги устройствени условия; Да се разработят разчети за баланса на
територията и други важни териториални показатели: Да отчита предвижданията на
Общинския план за развитие на Община Девин за периода 2014-2020 г.
Изработването на ОУП на общината съвпада с новата регионална политика иа
държавата и е необходимостта от формиране на силни икономически структури.
Това предизвикателство наред със съществуващите проблеми поставя пред ОУП и
един нов акцент в проучванията, а именно - създаване на устройствени условия за
едно ново количествено и качествено развитие на общината в периода до 2025 г.
Прогнозният период, за който се създава ОУП на община Девин е 2025 г.
1.2.
Местоположенне.
Територията на Община Девин папада в рамките на 6 повърхностни водни тела;
•
ВТ “Язовир Въча” с код BG3MA609L133.
•
ВТ "Язовир Цанков камък” е код BG3MA600L134.
•
ВТ ” Река Лесковека"с код BG3MA600R135.
•
ВТ "Река Девинска от язовир Тошков чарк до устие и притоци: лявБабннска" с код BG3MA600RI36.
•
ВТ "Река Широколъшка с всички нейни притоци" с код BG3MA600R141.
•
ВТ "Река Въча и притоци or извори до вл. на Широколъшка" с код
BG3MA600R142
Територията на община Девин засяга 4 подземни водни тела:
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* Подземно водио тяло BG3G0GOOPgN02O- „Пукнатнни води - Пещера-Доепат”.
В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1,
т. За от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИК не попада в узвима зона за защита на
водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИВР.
•
Подземно водно тяло BG3G00000Pt041- „Карстови води - Централно
Родопски масив”. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите
по чл. 119а, ал. 1, т. 3 а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в узвима
зона за защита на водите включена в Раздел 3. точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
•
Подземно водно тяло BG3G00000Pt050- „Пукнатинии води- Централно
Родопски комплекс”. В подземните водни тела има определени зони за защита на
водите по чл. 119а, ал.1, т. За от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в
узвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
•
Подземно водно тяло BG3G00000Pt051- „Карстови води - Настан Триградски басейн”. В подземните водни тела има определени зони за защита на
водите по чл. 119а, ал.1, т. За от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в
узвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
На територията на Община Девин попадат части от зони за защита на водите - 33
"Западни Родопи" с код BG0002063 и „Персенк" с код BGG0021G5 определени
съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ па
ИБР.
На територията на Община Девин попада част зона за защита на водите - 33 " Родопи
- Западни" е код BG0001030 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена
в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР.
На територията на Община Девин попадат части от зони за защита на водите - „р.
Въча“ с код BG3FSWMA600L134, р. Широколъшка с притоците с код
BG3FSWMA600R14I. р. Буйновска с притоците, с код BG3FSWMA600R142, р.
Триградска с притоците с код BG3FSWMA601R142, р. Чеирска с притоците с код
BG3FSWMA602R142 определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 4 от ЗВ, включена в
Раздел 3, точка 3. 4. на ПУРБ на ИБР.
На територията па Община Девин попадат зони за защита на водите - ЗМ
„ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА”, ЗМ „ЧАИРИТЕ”, ЗМ „ТРИГРАДСКОТО
ЖДРЕЛО”, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3, точка
3. 5. 3. на ПУРБ на ИБР.
Територията на Община Девин засяга определени райони със значителен
потенциален риск от наводнения в ИБР и попада в зони, които могат да бъдат
наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при
сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите - APSFR МА 12 „ДевинскаДевин".
1.3.
Състояние и цели за опазване иа околната среда.
Повърхностно водно тяло с код BG3MA600L133 е определено като
силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично
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състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (сьгласно
разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по NН4 до
2021 г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му
и постигане целите за зоните за защита на водите.
Повърхностно водно тяло с код RG3MA600L134 е определено като
силномодифицирано в неизвестен екологичен потенциал и неизвестно химично
състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно гяло (сьгласно
разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично
състояние до 2027 г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване
влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.
Повърхностно водно тяло с код BG3MA600R135 е определено в умерено екологично
състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за
конкретното водно тяло (сьгласно разпоредбите на Глава X. Раздел 111 на ЗВ) е
постигане па добро състояние по N03. Noбщ, Р04, Робщ до 2021 г. и опазване на
доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите
за зоните за защита на водите.
Повърхностно водно тяло е код BG3MA600R136 е определено в добро екологично
състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за
конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X. Раздел III на ЗВ) е
опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и
опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и
постигане целите за зоните за защита на водите.
Повърхностно водно тяло с код BG3MA600R141 е определено в добро екологично
състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за
конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е
опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и
опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и
постигане целите за зоните за защита на водите.
Повърхностно водно тяло с код BG31V1A60OR142 е определено в добро екологично
състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за
конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X. Раздел III на ЗВ) е
опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и
опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и
постигане целите за зоните за защита на водите.
Съгласно
Раздел 4,
точки 4.2,2
и
4.2.3
от ПУРБ на
ИБР
подземно
водно тяло BG3G0000PgN020 е в добро
химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната
среда за подземно водно тяло BG3GO000PgN020 е опазване на доброто химично
състояние и предотвратяване влошаването.
Съгласно
Раздел 4,
точки 4.2.2
и
4.2.3
от ПУРБ на
ИБР
подземно
водно тяло BG3G00000Pt041 е в добро
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химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната
среда за подземно водно тяло BG3G00O0OPt041 е опазване на доброто химично
състояние и предотвратяване влошаването.
Съгласно
Раздел 4,
точки 4.2.2
и
4.2.3
от ПУРБ на
ИБР
подземно
водно тяло BG3G00000Pt050 е в добро
химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната
среда за подземно водно тяло BG3G000O0Pt050 е опазване на доброто химично
състояние и предотвратяване влошаването.
Съгласно
Раздел 4,
точки 4.2.2
и
4.2.3
от ПУРБ на
ИБР
подземно
водно тяло BG3G00000Pt0Sl е в добро
химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната
среда за подземно водно тяло BG3GO0000Pt051 е опазване на доброто химично
състояние и предотвратяване влошаването.
ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за
намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за
човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата
инфраструктура и стопанската дейност.
1.4.
Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:
1.4.1.
Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките за постигане на целите за опазване на
водните гела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като няма
предвидени забрани и ограничения.
1.4.2.
Предвидени мерки в ПУРИ: Предвидените за района на конкретното ИЛ
мерки в ПУРИ на Източнобеломорски район са описани в Приложенията към Раздел
5 на ПУРН на ИБР.
2.3абрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този
вид инвестиционни намерения
В Закона за водите (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения предвидени по
отношение на ИП. При изпълнение иа дейности по стратегията свързани със засягане
на повърхностен воден обект, дейноеттите подлежат па уведомителен/разрешителен
режим сьгласно ЗВ.
Заключение: Така представеният проект на ОУП е допустим от гледна точка на
ПУРБ иа ИВР. ПУРИ на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за
постигане на добро състояние на водите, при следните условия:
•
В ОУП да бъдат отразени одобрените имоти на територията на община
Девин, предвидени за загробване на животни но реда и условията иа Наредба
№22/10.02.2006 г.
•
В ОУП на община Девин да бъдат отразени санитарно-охранителните зони
(СОЗ) около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на населението,
както и около водовземните съоръжения за минерална вода, сьгласно изискванията
на НАРЕДБА № 3 от 16,10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,

160

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕВИН
тел. +359/3041/21-74;факс. +359/3041/26-61;e-mail:obshtina@devin.bg; www.devin.bg; гр.Девин ул. „Дружба“ №1, обл. Смолян
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води. използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди.
Национален институт за
недвижимо културно
наследство

Писмо с изх. № 0800-1254
(5)/ 14.05.2020 г.
Относно: Актуализирано
задание за обхват и
съдържание на Доклад за
екологична оценка (Д ЕО) на
Общ устройствен план
(ОУП) на община Девин

Регионален исторически
музей Смолян

Писмо с изх. № РД-15-73/
19.06.2020 г. ОТНОСНО:
информация за
новорегистрираните
археологически обекти на
територията на община
Девин след 2015 година
Писмо с изх. № 1168/
04.06.2020 г.
ОТНОСНО: Провеждане на
консултации и даване на
становище по
актуализираното задание за
обхват и съдържание на
Доклад за екологична оценка
на Общ устройствен план на
Община Девин

Южноцентрално държавно
предприятие
ТП „Държавно горско
стопанство-Михалково“

След внимателно запознаване с предложеното ни за становище Актуализирано
задание за обхват и съдържание на Д ЕО на ОУП на община Девин, Ви уведомяваме,
че НИИКН няма принципни възражения относно структурата и съдържанието на
доклада, формулирани в заданието, със следната препоръка:
 в актуализираното задание за обхват и съдържание на Д ЕО, както и в самия
ОУП на община Девин информацията за регистрираните на територията на
общината и въведени в базата данни на АИС „Археологическа карта на
България“ археологически недвижими културни ценности (АНКЦ) - 32
обекта е неактуална (валидна към 2015г.). Към настоящия момент (2020 г.)
броят на регистрираните и въведени в базата данни АНКЦ на територията
на общината е 98. Във връзка с това е необходимо да бъде изискана от
НАИМ-БАН или РИМ-Смолян съответната информация за
новорегистрираните след 2015г. археологически обекти, с което да бъдат
актуализирани текстовата и графичната част както на Доклада за
екологична оценка, така и на Общия устройствен план на община Девин.
На Ваш изх. № 92-150-3/11.06.2020 г.
Във връзка с изготвянето на Общ устройствен план (ОУП) на община Девин,
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян изпраща списък на
археологическите обекти на територията на община Девин, регистрирани и
актуализирани след 2015 година.
Приложение: Списък на археологическите обекти на територията на община Девин,
регистрирани и актуализирани след 2015 година.
На Ваш изх.№ 91-112-14/30.04.2020год.
След като разгледахме изпратеното ни актуализирано задание за обхвата и
съдържанието на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община
Девин (Заданието], изразяваме следните мнения, предложения и становища:

На стр.35 и стр.36 от Заданието за защитена зона BG0002150 Персенк е
записано: „Зоната е особено чувствителна към горското стопанство. Горските
местообитания са силно засегнати от интензивното лесничейство и свръх
експлоатацията на горските ресурси, както и от незаконната сеч”
Наблюдавайки състоянието на горските териториите от тази зона попадащи в
обхвата на ТГГДГС-Михалково" можем да твърдим, че в тях не са констатирани
свръх експлоатация, интензивно лесничейство или незаконна сеч, които да засегнат
местообитанието и да доведат до неговото разтройване. Определянето на
интензивността на ползване от горите се основава на проведени проучвания и

Доклада за ЕО ще бъде
съобразен с посочените
препоръки

Доклада за ЕО ще бъде
съобразен с посочените
препоръки

Доклада за ЕО ще бъде
съобразен с посочените
препоръки
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анализи преди изготвяне на така наречения Горскостопански план на стопанството
предвиждащ дейностите за десетилетие. Това се осъществява от компетентни в тази
област лица при спазване на всички критерии заложени в нормативната уредба, в
това число и изискванията наложени от режима на стопанисване на гори попадащи в
„Натура 2000".
Считаме , че подобни не доказани твърдения не би следвало да се упоменават по този
начин в Заданието.

На стр.39 от Заданието, като част от задачите на ОУПО по отношение на
горското стопанство е предвидено: формулиране на предложение за увеличаване
дела на курортните гори и горските паркове за сметка на дървопроизводителни гори
в рамките на съществуващите горски територии.
При формулиране на предложенията за увеличаване дела на курортните гори следва
същите да бъдат съобразени със състоянието на насажденията, тяхното
местонахождение, както и да се спазват разпоредбите за категоризирането им
заложени в чл.5 и чл.18, ал.1 от Закона за горите, респективно чл.43, ал.9 от Наредба
№ 18/07.10.2015год. за инвентаризация и планиране в горските територии.
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12.2 Справка за извършените консултации по чл. 20 от Наредбата за ЕО с обществеността,
заинтересувани органи и трети лица в процеса изработване на задание за съдържание и обхват на ДЕО на
Общия устройствен план на община Девин (ОУПО Девин) с Възложител: Община Девин
Таблица 29 Справка за извършени консултации на Доклад по екологична оценка на Общ устройствен план на община Девин по чл.20 от Наредбата за ЕО
Ведомство, организация, с
които са проведени
консултации
ОБЩИНА ДЕВИН

Начин на провеждане

Мотиви

На 01.10.2020 г. община
Девин помества покана
в местен вестник и на
сайта на общината за
обществено обсъждане
на ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
НА ОБЩИНА ДЕВИН

ПОКАН А
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЕВИН
1.10.2020г.
На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, община Девин съобщава на всички заинтересувани
физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на Общ
устройствен план (ОУП) се организира провеждане на: Обществено обсъждане на ОУП на община
Девин.
Цялата документация може да се види на информационен портал на община Девин: http:
www.devin.bg
Общественото обсъждане ще се проведе на 11.11.2020 г. от 16,00 часа в заседателната зала
на Общински съвет в сградата на община Девин, ет.3.
Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в сградата на община Девин се
приемат и писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси, относно посочените документи.
За предоставяне на допълнителна информация при необходимост:
Лице за контакт: арх. Мариана Перфанова – Главен архитект на община Девин. Телефон:
0898623772; e-mail: mariana_per@abv.bg
С Уважение................................

Приети/неприети
Забележки, препоръки
или предложения

ЗДРАВКО ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН
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ОБЩИНА ДЕВИН

На 10.10.2020 г. община
Девин помества обява в
местен вестник и на
сайта на общината

ОБЯВА
за
ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИЗГОТВЕН ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА „ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ДЕВИН“ С ЦЕЛ ЗАПОЧВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
ПО ЧЛ.20 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО И ПОКАНА ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА 11.11.2020 г. ОТ 16,00 ч. В ЗЕСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В СГРАДАТА
НА ОБЩИНА ДЕВИН,ЕТ.3.
Във връзка с изготвен Доклад за екологична оценка /ЕО/ на проект/програма „ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ДЕВИН“ и на основание Наредбата за условията и
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, предоставяме на обществен
достъп цялата документация ,която може да се види на информационен портал на община Девин:
http: www.devin.bg
Начало на провеждане на консултациите на ДЕО на ОУПО ДЕВИН по чл. 20 от Наредбата за ЕО: от
12.10.2020 г. до 10.11.2020 включително.
Общественото обсъждане на проекта за „Общ устройствен план (ОУП) на община Девин“
и Доклада за ЕО на плана ще се проведе на 11.11.2020 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на
Община съвет в сградата на община Девин,ет.3;
Лице за връзка: Негиян Селим – мл. експерт „Зелена система и екология”, тел: 0889440071.
Материалите са на разположение на заинтересуваните лица в Община Девин, отдел „Устройство на
територията, икономика и общинска собственост”, ул. „Дружба“ №1, ет.2, стая 12, от 08.00 – 12.00
часа и от 13.00 – 17.00часа, всеки работен ден до 10.11.2020 г. включително. Становища по
изготвения Доклад за ЕО могат да се представят в срок до 10.11.2020г. включително на електронен
адрес: mariana_per@abv.bg и nagihan_eren@abv.bg, в деловодството на Община Девин или по
пощата на адрес: гр. Девин, п. к. 4800, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, обл. Смолян
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РЕГИОНАЛНА
ИНСПЕКЦИЯ ПО
ОКОЛНА СРЕДА И
ВОДИТЕ /РИОСВ/ СМОЛЯН

Писмо с изх. № КПД11-155-(18)/13.11.2020
г.
Относно: Провеждане
на консултации по
екопогична оценка на
предварителния проект
на Общ устройствен
план (ОУП) на Община
Девин.

Въз основа на предоставената от Вас документация по ЕО на ОУП на Община Девин (ДЕО с
приложенията към него), изразяваме следното становище:
По отношение на доклада по екологична оценка (ДЕО) и проекта на ОУП на община Девин:
Представеният ДЕО на ОУП на Община Девин е структуриран съобразно изискванията на
чл.86, ал.З от Закона за опазване на околната среда. Докладът е изработен като единен документ,
включващ съдържателна част:

Описание на основните цели на плана и връзката с други съотносими планове и програми;

Съответни аспекти на състояние на околната среда и евентуалното развитие без
прилагането на плана;

Характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително
засегнати;

Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение
към плана, вкл. отнасящи се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по
Закона за биологичното разнообразие;

Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи
отношение към плана, и начинът по който тези цели и всички екологични съображения са взети под
внимание по време на изготвяне на плана;

Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично
разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори,
материални активи, културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо
наследство, ландшафт и връзките между тях; тези въздействия трябва да включват вторични,
кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни,
положителни и отрицателни последици.

Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на
неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда;

Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване
на екологичната оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това
информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау;

Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на
плана;

Нетехническо резюме на екологичната оценка;
Съгласно чл.17, ал.1, т. 3 и т.5 от Наредбата за ЕО към ДЕО е включен и списък с експертите и
ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки удостоверява с полагане на подпис
разработените от него раздели на доклада, както и декларации по чл. 16, ал.1 от същата Наредба.
Представен е списък на източниците на информация и използваните методи за оценка и прогноза
на въздействието върху околната среда. Направена е справка за проведените консултации по време
на изготвяне на екологичната оценка.
След цялостен и задълбочен преглед на Доклада, са констатирани следните пропуски и
непълноти:

Докладът за ЕО е
съобразен с посочените
препоръки и те са отразени
по подобаващ начин в
съответните раздели на
настоящия доклад.
Информацията в целия
Доклад по екологична
оценка е преразгледана,
допълнена и коректно
представена, в
съответствие с писмо с
изх. № КПД-11-155(18)/13.11.2020 г. на
РИОСВ-Смолян,
съобразно действащия
ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.,
съгласно становище на БД
ИБР с изх. № ПУ-01436/19.06.2020 г.
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По отношение на фактор на въздействие „Отпадъци“ и компонент „Почви“ се установява
следното:
 На стр. 146 и стр. 272 от доклада е записано: „Извършена е рекултивация на ползваните
стари обрушовки за депониране на строителни отпадъци в община Девин“. Не са депонирани
строителни отпадъци в стари обрушовки на територията на Община Девин, както и не са
рекултивирани такива.
 На стр. 210 е записано: „РИОСВ Смолян извършва радиологичен мониторинг на
необработваемите почви в пункт Девин, като пробите се вземат от почвен слой с дълбочина 0-20
см……. РИОСВ-Смолян
не извършва радиологичен мониторинг на почви. Същият се прави от
Регионални лаборатории към ИАОС.
 На стр. 271 е записано: "Въведени са системи за разделно събиране на хартиени,
пластмасови, стъклени и метални отпадъци от населението, търговските обекти, производствени и
административни сгради в общините Смолян, Златоград, Ардино, Рудозем и Девин.“ Посочената
информация не е вярна. Не са необходими данни за разделно събиране на отпадъци на други
общини, освен на Община Девин. Същото важи и за другите потоци отпадъци.

В различните раздели на ДЕО на проекта на ОУП на община Девин, област Смолян, да се
уеднаквят актуализираните данни за защитените територии по смисъла на Закона за защитените
територии (ЗЗТ), попадащи в териториалния обхват на община Девин, а именно:
В териториалния обхват на община Девин попадат изцяло следните защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

Резерват „Казаните”, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на Министерство на горите и
горската промишленост, актуализиран по площ със Заповед № РД-1783/13.10.2014 г. на
Министерство на околната среда и водите.

Поддържан резерват „Шабаница“, бивш резерват, обявен със Заповед № 2245/30.12.1956г.
на Управление горско стопанство към Министерски съвет, прекатегоризиран със Заповед № РД370/15.10.1999г. на Министерство на околната среда и водите, актуализиран по площ със Заповед №
РД-198/28.02.2013 г. на Министерство на околната среда и водите.

Защитена местност „Старата гора”, бивша буферна зона на поддържан резерват
„Шабаница”, обявена със Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на природната среда,
прекатегоризирана със Заповед № РД-505/12.07.2007г. на Министерство на околната среда и водите.

Защитена
местност „Чаирите“, обявена
със Заповед № 3751/30.11.1973г. на
Министерство на горите и опазване на природната среда.

Защитена
местност „Храстево“, обявена
със Заповед № РД-173/23.02.2012г.
на Министерство на околната среда и водите.

Природна
забележителност „Настанска
могила“, обявена със Заповед
№ 1120/02.07.1968г. на Министерство на горите и горската промишленост.

Природна забележителност „Строилски дол“, обявена със Заповед № 3796/11.10.1966г. на
Комитет по горите и горската промишленост. Актуализация на площ със Заповед № РД386/06.07.2016 г на МОСВ (обн.ДВ, бр.61/05.08.2016 г.).
В териториалният обхват на община Девин попадат части от следните защитени територии по
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смисъла на (ЗЗТ):

Защитена местност „Триградското ждрело”, обявена със Заповед № 4021/06.12.1963г. на
Комитет по горите и горската промишленост, увеличена по площ със Заповед № РД429/18.06.2007г. на Министерство на околната среда и водите. Актуализация на площ със Заповед
№РД-677/08.10.2015 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 85/2015г.

Защитена местност „Поречието на река Девинска”, обявена със Заповед № РД618/08.07.2002г. на Министерство на околната среда и водите, увеличена по площ със Заповед №
РД-695/19.09.2007г. на Министерство на околната среда и водите. Актуализация на площ със
Заповед № РД-104 от 06.02.2019 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.23 от 19.03.2019 г.

Защитена местност „Борино”, бивша буферна зона на резерват „Кастраклий”, обявена със
Заповед № 1094/03.12.1986г. на Комитет за опазване на природната среда, прекатегоризирана със
Заповед № РД 517/12.07.2007г. на Министерство на околната среда и водите.
Съгласно изискванията на чл.20, ал. 3, т.1 от Наредбата за ЕО е извършена консултация с РЗИ Смолян по внесения ДЕО.
Съгласно изискванията на чл.20, ал. 3, т.2 от Наредбата за ЕО е извършена консултация с БД
ИБР - Пловдив, РДГ - Смолян.

По отношение на компонент „Води“ и съобразно писмо на Директора на БДИБР - Пловдив
с изх.№ КПД-11-155-(17)/04Л 1.2020г. в представения ДЕО на ОУПО Девин са констатирани
следните пропуски:
 не се съдържа необходимата информация по отношение на води и водни екосистеми. В
тази връзка, докладът по екологична оценка следва да се допълни и преработи, в съответствие с
действащия ПУРБ на ИБР 2016-2021 г., като се вземат предвид следните забележки:
 На стр. 94 е представена неточна информация. Посоченото повърхностно водно тяло с код
BG3MA600R134 не фигурира като водно тяло в ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. Същото следва да се
замени с повърхностно водно тяло с код BG3MA600L134 - „Язовир Цанков камък“, съгласно
становище на БД ИБР с изх. № ПУ-01 -436/19.06.2020 г.
 На стр. 105 неправилно са представени подземните водни тела, в обхвата на територията на
община Девин. Същите са описани в писмо с изх. № ПУ-01-436-19.06.2020 г. на БД ИБР и е
необходимо да бъдат коректно отразени, съгласно действащия План за управление на речните
басейни (ПУРБ на ИБР) 2016-2021 г.
 На стр. 106 към т. 2.2,3 - „Състояние на водите“, състоянието на повърхностните водни
тела по точка 2.2.3.1 и състоянието на подземните водни тела по точка 2.2.3.2, вкл. самите подземни
водни тела следва да бъдат коректно отразени, съгласно действащият ПУРБ на ИБР 2016-2021 г„
както и в съответствие с писмо, изх. № ПУ-01-436/19.06.2020 г. на БД ИБР. В тази връзка, следва да
се коригират и данните по таблиците на стр. 114 от Доклада.
 Таблиците на стр. 164-166 да се коригират в съответствие с повърхностните водни тела, в
чийто водосбор попада територията на Община Девин.
 На стр. 97 информацията е некоректна. Съгласно Раздел 3 от ПУРБ на ИБР, точка 3.3.2, във
водосбор на чувствителна зона попада целият басейн на р. Марица. Цялата територия на община
Девин попада в зона за защита на водите с код BGCSARI06 - „Catchement of Maritsa river“, видно и
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от Приложение № 6 (Карта на чувствителните зони) към Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.
 На стр. 105 да се коригира и текстът: “Районът на Община Девин не попада в ЗЗВ
включена в Раздел 3, точка 4.2 от ПУРБ на ИБР“. Текст и таблици, отнасящи се до нитратно
уязвимите зони са включени към Раздел 3, точка 3.3.1 от действащият ПУРБ на ИБР.
 Описани са само част от санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците за
питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) и водовземни съоръжения за минерална вода. В доклада, на
стр. 106 и 170, следва да се добавят:
СОЗ около КИ „Дерин дере“ за ПБВ на с. Грохотно, общ. Девин, на „ВиК“ ЕООД Смолян,
учредена със Заповед № C03-M-223/27.06.2011 г.
СОЗ около КЕИ „Пещера Чифлика“ в с. Чуруково, общ. Девин „За бутилиране на трапезна
изворна вода”, учредена със Заповед № C03-M-242/02.07.2012r.;
СОЗ около ТК-1 „Девин” за допълнително водоснабдяване на обект: „Предприятие за
бутилиране на минерална вода" на .“Девин“ АД в землището на гр. Девин, учредена със Заповед №
C03-M-267/12.02.2014r.;
СОЗ около КИ „Мугленски извор“ за водоснабдяване на хижа „Тешел“, собственост на
ТД„Родопи“ в землището на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян, учредена със Заповед № С03-М351/31.08.2018г.;
СОЗ около КЕИ „Попини лъки" в ПИ 73105.10.26 по КК на с. Триград, общ. Девин, обл.
Смолян за ПБВ на Туристически обект - Къща за гости „Сюлевска къща", учредена със Заповед №
C03-M-364/06.06.2019r.;
СОЗ около КЕИ „Рибарника“ в ПИ 013123 по КВС на с. Осиково, общ. Девин, обл. Смолян
при ТП „ДГС Михалково", учредена със Заповед № C03-M-368/t0.09.2019r.;
СОЗ около изворно група „Персенк 1, 2, 3 и 4" в землището на с. Михалково, общ. Девин,
обл. Смолян с възложител „Михалково“ АД, учредена със Заповед № С03-М- 383/17.02.2020 г.
На стр. 289, точка 4 - „Съществуващи екологични проблеми “ е записано, че „всички
съществуващи проблеми на територията на община Девин са изведени в раздел 3 на настоящото
Задание за съдържание и обхват на Доклада за екологична оценка (ДЕО), при описание състоянието
на съответните компоненти и фактори на околната среда“.
Към настоящият момент, в БД ИБР е представена информация по Доклад за екологична
оценка на Общ устройствен план на Община Девин. Считаме, че представеният ДЕО, не
представлява Задание за съдържание и обхват на доклада и в тази връзка е необходима корекция на
точката.
 В доклада са разгледани съществуващите екологични проблеми в района, свързани с
подземни и повърхностни води, като същите следва да бъдат обвързани с предвидените мерки в
Програмата от мерки (ПоМ) към Раздел 7 от План за управление на речните басейни (ПУРБ на ИБР)
2016-2021 г., както и от План за управление на риска от наводнение (ПУРН на ИБР) 2016-2021 г.
Следва да се има предвид, че в ПоМ от ПУРБ на ИБР 2016-2021 г., община Девин е идентифицирана
като отговорен за изпълнението на предвидена мярка за населено място гр. Девин, с код UW 2 и
наименование „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на
населените места“ с действие по изпълнение на мярката - „Изграждане, реконструкция или
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модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е. ж.“ и „Изграждане,
реконструкция или модернизация на ГПСОВ за агломерации с над 2 000 е. ж.“. В ПоМ от ПУРБ на
ИБР 2016-2021 г., привързано към водните тела в границите на водосбора, на които попада
територията на Община Девин, са предвидени мерки с код EW 2 - намаляване на водовземането,
чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, с код DW 4 - опазване на
повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, с код HY 7 - подобряване
на хидроморфологичното състояние на реките, с код СА_1 - запазване и подобряване на състоянието
на зоните за защита на водите, с код РМ_9 - предотвратяване на влошаването на състоянието на
водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения.
Мерките следва да бъде взети под внимание и отразени в доклада, съобразно предвидените в
ОУП дейности.
 Определените и съгласувани с БД ИБР терени за загробване на животни е необходимо да
бъдат отразени коректно, както следва:
В с. Осиково, общ. Девин - ПИ 54198.13.72 при координати - 41 °52'51,12” - 24°28'01,41",
предложени от община Девин.
В с. Беден, общ. Девин - ПИ 072018 при координати - 41 °43’41,06"-24°27'50,76",
предложени от ТП ДЛС „Извора“ гр. Девин.
В с. Брезе, общ. Девин - ПИ 072018 при координати - 41°43'30,86" - 24°32'23,29",
предложени от ТП ДЛС „Извора“ гр. Девин.
В с. Михалково, общ. Девин - отдел 51, подотдел 5 при координати - 41,86673476° 24,42745685°, предложени от ТП ДГС „Михалково“.
В с. Лясково, общ. Девин - отдел 204, подотдел 5 при координати - 41,78303723°
24,45470547°, предложени от ТП ДГС „Михалково“.
В гр. Девин, общ. Девин:
ПИ 20465.17.17 при координати - 41 °46'15,65" - 24°2Г07,31", предложени от община Девин;
ПИ 20465.2.260 при координати - 41⁰48'23,94"
-24°21ʹ47,0", предложени от ТП ДЛС
„Извора“ гр. Девин;
ПИ 20465.113.425 при координати - 41°44'54,98" - 24°257,36", предложени от ТП ДЛС „Извора“
гр. Девин;
ПИ 20465.2.260 при координати - 41⁰48ʹ23,94" - 24°21ʹ47,0", предложени от ТП ДЛС „Извора“
гр. Девин;
Местност „Златното“ при координати - 41°47ʹ17,31ʹ' - 24°19'24,6", предложени от ТП ДЛС
„Извора“ гр. Девин;
Местност „Брезовото“ при координати 41°46Ч8,39"
24°19ʹ11,49", предложени от ТП
ДЛС „Извора“ гр. Девин;
Местност „Голям връх“ при координати - 41°46'21,19" - 24°19'38,7", предложени от ТП ДЛС
„Извора“ гр. Девин;
Местност „Малък връх” при координати - 41 °46'34,25'ʹ - 24°19'57,37ʹʹ и - 41046’22,42" 24°20'04,26" предложени от ТП ДЛС „Извора" гр. Девин.
 В таблица 103, стр. 413 - „Справка за извършените консултации...“ е посочено, че ДЕО ще
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бъде съобразен с направените препоръки в становище изх. № ПУ-02- 85(1 )/26.05.2020 г. на БД ИБР,
относно Задание за обхват, структура и съдържание на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Общ
устройствен план (ОУП) на Община Девин, В същото становище сме посочили, че са използвани
данни от писмо на БД ИБР с изх, № КД-04- 215/30.06.2014 г. Тази информация към момента не е
актуална и е било необходимо нейното актуализиране, като се използва информация от ПУРБ на
ИБР за периода 2016-2021 г. по отношение на характеристиката, състоянието на водните тела и
предвидените за тях мерки, имащи отношение към ОУП. В представения към момента Доклад за
екологична оценка, забележката не е отстранена и препоръките от писмото не са съобразени.
Приложено изпращаме Ви, към настоящото писмо, получените становища за съобразяване, при
преработване и допълване на ДЕО.
II. По отношение на доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на ОУП на
Община Девин:
Предвид разпоредбите на чл. 36, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), от страна на РИОСВ - Смолян е
извършена оценка на ДОСВ на проекта на ОУП на Община Девин по отношение на предмета и
целите на опазване на защитените зони. След положителна оценка на неговото качество, ДОСВ
беше
публикуван
на
интернет
страницата
на
РИОСВ
–
Смолян
http://smolyan.riosv.com/main.php?module-documents&obiect=category&action=:list&doc cat id-6) за
обществен достъп, съгласно чл. 36, ал. 8 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Наредбата за ОС.
На основание чл.25, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите
на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), РИОСВ - Смолян, в качеството си на
компетентен орган по околната среда е провел консултации с обществеността относно ДОСВ на
ОУП на Община Девин.
Съгласно чл.25, ал.2 от Наредбата за ОС, в 30~дневния срок по провеждане на консултациите с
обществеността относно публикувания от компетентния орган по околна среда ДОСВ на ОУП на
Община Девин, в РИОСВ - Смолян не са постъпили становища по плана и по доклада.
III. Предложение за мерки за наблюдение и контрол при прилагане на ОУП на Община Девин
по отношение на околната среда и човешкото здраве:
На основание чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО, предлагаме следните мерки по наблюдение и
контрол на въздействието на околната среда при прилагането на ОУП на Община Девин:
Мерки по наблюдение и
Разделно контрол
събиране на
масово разпространени
отпадъци (МРО) и
биоотпадъци на
територията на общината

Индикатори

Отговорен орган за

изпълнението
Процент от населението Община
Девин
на общината, обхванато
в разделно събиране на
МРО и биоотпадъци, %
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Контрол на
нерегламентираното
депониране на отпадъци
Пречистване на
отпадъчните води

Доизграждане на
канализационната и
водопроводна мрежи на
населените места

Контрол за качеството на
подземните води за
питейно- битово
водоснабдяване

Съобразяване на режима на
санитарно-охранителните
зони около
водоизточниците при
подробното устройствено
Мониторинг
на шум
планиране и проектирането

Площи, заети от
нерегламентирани
сметища, дка
Отношение на
количество то
отпадъчни води,
подлагани на
пречистване към
Процент
от населението
общото количество
на
общината,
отпадъчни
води, %
обслужвано от
водопроводна и
канализационна мрежи;
Изградени
водопроводни и
Физико-химични
канализационни
показатели
отклонения,по
км
разрешителни за
водовземане и Наредба
№9/16.3.2001 г. за
качеството на водата,
предназначена за
питейно- битови цели
Брой издадени
становища и
предписания относно
СОЗ

Община Девин
Община Девин

Община Девин

Титуляри на
разрешителните за
водовземане и община
Девин

Община Девин, БДИБРПловдив

Еквивалентно ниво на
РЗИ - Смолян
шума в населените
места, dB(A) - брой
констатирани
наднормени
стойности
Разрешени обекти и
Площ
на разрешени
за
Община Девин
дейности в защитени зони реализиране обекти и
дейности в защитени
зони, дка
Спазване
на
приетите Одобрени
ПУП
на Община Девин
режими за управление на територията на защитени
защитените територии и територии и защитени
защитените зони
зони, заета площ (дка).
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Спазване на изискванията за
осигуряване на минимална
озеленена площ за
различните устройствени
зони

Отношение между
Община Девин
реалната и нормативно
изискващата се озеленена
площ за отделните
устройствени зони на
територията обхваната от
ОУПО на община Девин
Опазване на културноБрой разрушени,
Община Девин; РИМ
историческото наследство
нарушени и повредени
Смолян
обекти на културното
Резултатите от наблюдението и контрола
на въздействието върху околната среда и човешкото
наследство
здраве следва да се включват в ежегодните доклади за изпълнение на ОУП по реда на чл. 127, ал. 9
от Закона за устройство на територията и на основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за ЕО да се
представят всяка година в РИОСВ - Смолян.
IV. Следващите стъпки, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по ЕО,
са:
•
Съгласно разпоредбата на чл. 20,
ал. 8 от Наредбата за ЕО, в срок до 14 дни
от
получаване на
настоящото писмо, следва да съгласувате предложените в т. III мерки за
наблюдение и контрол при прилагането на плана. В случай, че в поставения срок не представите
Вашето становище в РИОСВ - Смолян, се счита че мерките са съгласувани;
•
Организиране и провеждане на среща/срещи за обществено обсъждане на плана, в т.ч. на
докладите за ЕО и ОСВ, след преработване, допълване и отразяване на бележките от настоящото
писмо;
•
След провеждане на срещата за обществено обсъждане в документацията по ЕО, следва да
бъдат отразени резултатите от консултациите по доклада за ЕО и приложенията към него (всички
постъпили становища), в т.ч. и резултатите от общественото обсъждане;
•
След
отразяване на резултатите от консултациите и общественото обсъждане, следва
да се
мотивира необходимост от/липсата на необходимост от възлагане
на
допълване на доклада за ЕО и/или продължаване на консултациите по ЕО, в т.ч. организиране на
ново обществено обсъждане (в случай, че в резултат на консултацията е необходимо да бъдат
разгледани нови алтернативи, мнения или предложения към плана, предвид разпоредбата на чл. 22
от Наредбата за ЕО);
•
В случай, че не е необходимо възлагане на допълване на доклада за
ЕО
и/или
продължаване на консултациите, в т.ч. организиране на ново обществено обсъждане, следва да
внесете в РИОСВ - Смолян окомплектовано искане за издаване на
становище
по
ЕО
по
смисъла на чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО.
•
Искането следва да бъде внесено в РИОСВ - Смолян, след изпълнение на дадените Ви
указания в т.1 от настоящото писмо. Към искането следва да приложите и информация за платена
такса по чл.5, т.З (в размер на 600 лв.) от Тарифата за таксите, които се събират в системата на
МОСВ и дата на заплащане.
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ОПУ - Смолян

Писмо с вх.
Регистрационен № 08–
00-173/ 30.11.2020 г. на
ОПУ Смолян, относно:
Предварителен проект
за Общ устройствен
план “ на Община
Девин
Отговор на изх. № 6624-15.2/27. 11.2020 г на
община Девин
До инж. Николай
Юруков заместник кмет
на община -Девин

В ОПУ-Смолян постъпи писмо с вх. № 08-00-173/30.11,2020 г. or Община Девин с покана за
предоставяне на становище с препоръки и забележки, кои то да бъдат включени в Протокола на
Експертният съвет по устройство на територията при община Девин за разглеждане на
предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Девин.
С писмо изх. № 08-00-139/07.10.2020 г. ОПУ - Смолян Ви е предоставило изходни данни за
републиканската пътна инфраструктура на територията на Община Девин. Попълнените данни към
текстовата част на ОУП на Община Девин в том I в раздел III.10.1 Tтранспортна инфраструктура не
кореспондират с предоставените от ОПУ-Смолян данни.
Предвид по-горе цитираната информация, изразяваме отрицателно становище и не съгласуваме
ОУП на Община Девин.

Регионална инспекция по
околна среда и водите
/РИОСВ/ - Смолян

7

След преглед и обстоен анализ на представения в РИОСВ - Смолян Доклад за оценка степента на
въздействие (ДОСВ) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Девин с предмета и целите на
опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, предвид разпоредбата на чл.36, ал.7 от
Наредба за условията и реда за извършване па оценка за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр.
94 от 30.11.2012 г., изм. и доп.), се установи следното:
•
Възложителят на плана е възложил извършването на оценката по чл.21 от Наредба за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)
на експерти по чл.9 от същата наредба.
•
Оценката е внесена под формата на доклад (на хартиен и електронен носител),
структуриран съобразно изискванията на чл.23, ал.2, т.1-12 от Наредбата по ОС и съобразен с
указанията, дадени на възложителя в писмо на РИОСВ - Смолян с изх. № КПД-11-155(7)/24.06.2020 г., в което е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие
върху предмета и целите на опазване на защитените зони.
•
На основание чл.24, ал. 3, т.1-9 от Наредбата за ОС е извършена оценка на качеството на
представения доклад, въз основа на посочените критерии.
•
Представената в Доклада по ОСВ информация съдържа пропуски, които не са от
съществено значение при вземане на решение и съгласно чл.24, ал.5, т.2 от Наредбата за ОС,
компетентният орган по околна среда дава положителна оценка на качеството на внесения доклад.
Предвид гореизложеното, следващите действия, които е необходимо да бъдат извършени за понататъшния ход на процедурата по екологична оценка на плана са:
1.
Провеждане на консултации по доклада за ЕО, в т.ч. приложенията към него и проекта на
плана по смисъла на чл.20, ал.1 и ал.3 от Наредбата за извършване на екологична оценка (Наредбата

Получената информация за
републиканската пътна
инфраструктура на
територията на Община
Девин с писмо на МРРБ е
отразена коректно в
настоящия ДЕО на ОУПО
Девин.
В окончателния проект на
ОУПО ще бъдат коректно
отложени в графичната
част на окончателния
проект, както и в
обяснителната записка към
проекта.
След приключване на
консултациите по ДОСВ,
се пристъпи към
провеждане на обществено
обсъждане на доклада за
ЕО. Докладът за ЕО е
съобразен с посочените в
ДОСВ препоръки за
редуциране на някои УЗ.
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Регионална здравна
инспекция (РЗИ) Смолян

Писмо с вх.
Регистрационен № 32–
07-68/ 03.11.2020 г.в
община Девин
Относно: провеждане
на консултации по
Доклад за екологична
оценка на Общ
устройствен план на
община Девин

Басейнова Дирекция
„Източнобеломорски
район“

Писмо с изх. № ПУ-02164 (1)/04.11.2020
Относно: Изготвен
Доклад за екологична
оценка на Общ

за ЕО). За целта следва да извършите следното:
•
Изготвяне и публикуване на съобщение за провеждане на консултации, съдържащо
информация по чл.20, ал.1 от Наредбата за ЕО;
•
Предоставяне на ЕО (екологична част към ОУП) с всички приложения към него, в т.ч.
проекта на ОУП - на хартиен и електронен носител в РИОСВ - Смолян за провеждане на
консултации на основание чл.20, ал. 3 от Наредбата за ЕО. Към документацията следва да бъде
приложено и съобщението за провеждане на консултации;
•
Изпращане на съобщението за провеждане на консултации по посочените в т.2 от схемата
за консултации ведомства и организации.
2.
След приключване на консултациите по т.1, следва да се пристъпи към провеждане на
обществено обсъждане на доклада за ЕО, приложенията към него и проекта на ОУП, при спазване
на разпоредбите на чл.21, ал.2 от Наредбата за ЕО.
Информираме Ви, че от страна на РИОСВ - Смолян ще бъде осигурен обществен достъп до ДОСВ
на интернет страницата на инспекцията, на основание чл.36, ал.8 във връзка с чл.25, ал.1 от
Наредбата за ОС, в 5-дневен срок от получаване на настоящото писмо.
Във връзка с провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план
на община Девин, Ви уведомяваме, че същият представя решения на проблеми, свързани с/със:

Предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните
последствия от осъществяването на плана върху околната среда;

Обезпеченост с питейна вода, свързана с разрастването на курортните зони, при очаквано
повишено потребление;

Вероятни значителни въздействия върху населението и човешкото здраве, връзките и
последиците помежду им (в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни,
средносрочни, дългосрочни, постоянни, временни, положителни, отрицателни последици);

Изисквaнията за обектите, подлежащи на здравна защита по т.З от Допълнителните
разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18.03.2003г );

Здравно - хигиенен аспект на околната среда • здравословни условия на селищната
среда, в т.ч. осигуряване на достъпна среда, съгласно Наредба N9 4 от 01.07.2009г. за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите е съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, включително за хората с увреждания (Обн. ДВ. бр.54 от 14.07,2009г.).
Считаме, че в Доклада за ЕО е заложена оценка на въздействието върху всички компоненти и
фактори на околната среда и здравето на хората, същата дава основание, че предвижданията на
проекта на Общия устройствен план на Община Девин ще имат положително въздействие върху
жизнената среда и здравния статус на населението в Община Девин.
В отговор на постъпило писмо с Ваш изх, № 91-14-26/12.10.2020 г. и след запознаване с
приложената информация, Басейнова Дирекция „Източиобеломорски район” изразява следното
становище:
1.
В представеният Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Девин
са описани повърхностните и подземни водни тела, които изцяло или частично попадат в

Докладът за ЕО е
съобразен с посочените
препоръки при
консултиране с РЗИ,
РИОСВ-Смолян и БД ИБР,
ОПУ, Агенция „Пътища“
и МРРБ.

Информацията в целия
Доклад по екологична
оценка е преразгледана,
допълнена и коректно
представена, в
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устройствен план на
Община Девин и
предстоящо обществено
обсъждане.

-

териториалния обхват на общината. Отразени са тяхното състояние и цели. Описан е район със
значителен потенциален риск от наводнение, в който попада част от общината.
В доклада следва да се коригира:
На стр. 94 е представена неточна информация. Посоченото повърхностно водно тяло с код
BG3MA600R134 не фигурира като водно тяло в ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. Същото следва да се
замени с повърхностно водно тяло с код BG3MA600L134 - „Язовир Цанков камък“, съгласно
становище на БД ИБР с изх. № ПУ-01-436/19.06.2020 г.
На стр. 105 неправилно са представени подземните водни тела, в обхвата на територията
на община Девин. Същите са описани в писмо с изх. № ПУ-01-436-19.06.2020 г. на БД ИБР и е
необходимо да бъдат коректно отразени, съгласно действащият План за управление на речните
басейни (ПУРБ на ИБР) 2016-2021 г.
На стр. 106 към т. 2.2.3 - „Състояние на водите“ , състоянието на повърхностните водни тела по
точка 2.2.3.1 и състоянието на подземните водни тела по точка 2.2.3.2, вкл. самите подземни водни
тела следва да бъде коректно отразени, съгласно действащият ПУРБ на ИБР 2016-2021 г., както и в
съответствие с писмо, изх. № ПУ-01-436/19.06.2020 г, на БД ИБР. В тази връзка следва да се
коригиращ и данните по таблиците на стр. 114 от Доклада.
- Таблиците на стр. 164-166 да се коригират в съответствие с повърхностните водни тела, в чийто
водосбор попада територията на Община Девин.
2.
Представена е информация относно зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от
Закон за водите (ЗВ). В доклада следва да се коригира:
На стр. 97 информацията е некоректна. Съгласио Раздел 3 от ПУРБ на ИБР, точка 3.3.2,
във водосбор на чувствителна зона попада целият басейн на р. Марица. Цялата територия на община
Девин попада в зона за защита на водите с код BGCSARI06 - „Catchement of Maritsa river“, видно и
от Приложение № 6 (Карта на чувствителните зони) към Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.
На стр. 105 да се коригира и текста „Районът на Община Девин не попада в ЗЗВ включена
в Раздел 3, точка 4.2 от ПУРБ на ИБР“. Текст и таблици, отнасящи се до нитратно уязвимите зони са
включени към Раздел 3, точка 3.3.1 от действащият ПУРБ на ИБР.
3.
Описани са само част от санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците за
питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) и водовземни съоръжения за минерална вода.
В доклада, на стр. 106 и 170, следва да се добавят:
СОЗ около КИ „Дерин дере“ за ПБВ на с. Грохотно, общ. Девин, на „ВиК“ ЕООД Смолян,
учредена със Заповед № C03-M-223/27.06.2011 г.;
СОЗ около КЕИ „Пещера Чифлика“ в с. Чуруково, общ. Девин „За бутилиране на трапезна
изворна вода“, учредена със Заповед № C03-M-242/02.07.2012r.;
СОЗ около ТК-1 „Девин“ за допълнително водоснабдяване на обект: „Предприятие за
бутилиране на минерална вода“ на „Девин“ АД в землището по гр. Девин, учредена със Заповед №
СОЗ-М-267/12.02.2014тг.;
СОЗ около КИ „Мугленски извор“ за водоснабдяване на хижа „Тешел“, собственост на ТД
„Родопи“ в землището на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян, учредена със Заповед № СОЗ- М351/31.08.2018г.;
СОЗ около КЕИ „Попини лъки“ в ПИ 73105.10.26 по КК на с. Триград, общ. Девин, обл.

съответствие с действащия
ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.,
съгласно становище на БД
ИБР с изх. № ПУ-01436/19.06.2020 г.

Състоянието на
повърхностните водни
тела в точка 2.2.3.1 и
състоянието на подземните
водни тела в точка 2.2.3.2,
вкл. самите подземни
водни тела са коректно
отразени, съгласно
действащият ПУРБ на ИБР
2016-2021 г., както и в
съответствие с писмо, изх.
№ ПУ-01-436/19.06.2020 г,
на БД ИБР.
В ДЕО е посочено,че
цялата територия на
община Девин попада в
зона за защита на водите с
код BGCSARI06 „Catchement of Maritsa
river“, видно и от
Приложение № 6 (Карта на
чувствителните зони) към
Раздел 3 на ПУРБ на ИБР
2016-2021 г.
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Смолян за ПБВ на Туристически обект - Къща за гости „Сюлевска къща“, учредена със Заповед №
СОЗ-М-Зб4/06.06.2019г.;
СОЗ около КЕИ „Рибарника“ в ПИ 013123 по КВС на с. Осиково, общ. Девин, обл. Смолян
при ТП „ДГС Михалково“, учредена със Заповед № С03-М-368/10.09.2019г.;
СОЗ около изворна група „Персенк 1, 2, 3 и 4“ в землището на с. Михалково, общ. Девин,
обл. Смолян с възложител „Михалково“ АД, учредена със Заповед № C03-M-383/17.02,2020r.
На стр. 289. точка 4 - „Съществуващи екологични проблеми “ е записано, че
„всички съществуващи проблеми на територията на община Девин са изведени в раздел 3
на настоящото Задание за съдържание и обхват на Доклада за екологична оценка (ДЕО), при
описание състоянието на съответните компоненти и фактори на околната среда“.
Към настоящият момент, в БД ИБР, е представена информация по Доклад за екологична
оценка на Общ устройствен план на Община Девин. Считаме, че представеният ДЕО, не
представлява Задание за съдържание и обхват на доклада и в тази връзка е необходима корекция на
точката.
В доклада са разгледани съществуващите екологични проблеми в района, свързани с
подземни и повърхностни води. като същите следва да бъдат обвързани с предвидените мерки в
Програмата от мерки (ПоМ) към Раздел 7 от План за управление на речните басейни (ПУРБ
на ИБР) иа Девин място гр.
на ИБР) 2016-2021 гД както и от План за управление на риска от наводнение (ГГУРН 2016-2021
г. Следва да се има предвид, че в ПоМ от ПУРБ на ИБР 2016-2021 г,, община Девин е
идентифицирана като отговорен за изпълнението на предвидена мярка за населено място Девин, с
код UW_2 и наименование „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
на населените места“ с действие по изпълнение на мярката - „Изграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.“ и „Изграждане,
реконструкция или модернизация на ГПСОВ за агломерации с над 2 000 е.ж.“.
В ПоМ от ГГУРБ на ИБР 2016-2021 г., привързано към водните тела в границите на водосбора,
на които попада територията на Община Девин, са предвидени мерки с код EW_2 - намаляване на
водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, с код DW_4 опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, с код HYJ7 подобряване на хидроморфологичното състояние на реките, с код СА_1 - запазване и подобряване
на състоянието на зоните за защита на водите, с код РМ_9 - предотвратяване на влошаването иа
състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения.
Мерките следва да бъде взети под внимание и отразени в доклада, съобразно предвидените в
ОУП дейности.
6. Определените и съгласувани с БД ИБР терени за загробване на животни е необходимо да
бъдат отразени коректно, както следва:
В с. Осиково, общ. Девин - ГТИ 54198.13.72 при координати - 41°52'51,12" - 24о28ʹ01,41",
предложени от община Девин.
В с. Беден, общ. Девин - ПИ 072018 при координати - 41°43'41,06"- 24°27'50,76",
предложени от ТП ДЛС „Извора“ Девин.

В доклада са добавени
посочените в писмо с изх.
№ ПУ-02-164
(1)/04.11.2020 г. 7 СОЗ, а
именно: СОЗ около КИ
„Дерин дере“ за ПБВ на с.
Грохотно; СОЗ около КЕИ
„Пещера Чифлика“ в с.
Чуруково; СОЗ около ТК-1
„Девин“ за допълнително
водоснабдяване на обект:
„Предприятие за
бутилиране на минерална
вода“; СОЗ около КИ
„Мугленски извор“ за
водоснабдяване на хижа
„Тешел“; СОЗ около КЕИ
„Попини лъки“ в ПИ
73105.10.26 по КК на с.
Триград, СОЗ около КЕИ
„Рибарника“ в ПИ 013123
по КВС на с. Осиково,
СОЗ около изворна група
„Персенк 1, 2, 3 и 4“ в
землището на с.
Михалково.
Отстранена е допуснатата
техническа грешка - има
се в предвид Доклада за
екологична оценка
(ДЕО), а не заданието.

При допълването на
доклада, съществуващите
екологични проблеми в
района на гр. Девин и на
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В с. Брезе, общ. Девин - ПИ 072018 при координати - 41°43'30,86" - 24°32'23,29’';
предложени от ТП ДЛС „Извора“ Девин.
В с. Михалково, общ. Девин - отдел 51, подотдел 5 при координати - 41,86673476° 24,42745685°, предложени от ТП ДГС „Михалково“.
В с. Лясково, общ.1 Девин - отдел 204, подотдел 5 при координати - 41,78303723° 24,45470547°, предложени от ТП ДГС „Михалково“.
В гр. Девин, общ. Девин:

ПИ 20465.17.17. при координати - 41 °46'15,65" - 24°21'07,31", предложени от община
Девин;

ПИ 20465.2.260 при координати - 41°48'23,94"
- 24°2Г47,0", предложени от
ТП
ДЛС „Извора“ Девин;

ПИ 20465.113.425 при координати - 41°44'54,98" - 24°25'7,36", предложени от ТП ДЛС
„Извора“ Девин;

ПИ 20465.2.260 при координати - 41°48'23,94"
- 24°21ʹ47,0", предложени от ТП
ДЛС „Извора“ Девин;

местност „Златното“ при координати - 41 °47'17,31" - 24°19’24,6", предложени от ТП ДЛС
„Извора“ Девин;

местност „Брезовото“ при координати - 41°46'48,39" - 24°19'11,49", предложени от ТП ДЛС
„Извора“ Девин;

местност „Голям връх“ при координати - 41°46'21,19" - 24°19'38,7", предложени от [ТП
ДЛС „Извора“ Девин;

местност „Малък връх“ при координати - 41°46'34,25" - 24°19'57,37" и - 41°46'22,42" 24°20'04,26" предложени от ТП ДЛС „Извора“ Девин.
7. В таблица 103, стр. 413 - „“Справка за извършените консултации...“ е посочено, че ДЕО ще
бъде съобразен с направените препоръки в становище изх. № ПУ-02-85(1)/26.0'5.2020 г. на БД ИБР,
относно Задание за обхват, структура и съдържание на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Общ
устройствен план (ОУП) на Община Девин. В същото становище сме
посочили, че са използвани данни от писмо на БД ИБР с изх. № КД-04-215/30.06.2014 г. Тази
информация към момента не е актуална и е било необходимо нейното актуализиране, като се
използва информация от ПУРБ на ИБР за периода 2016-2021 г. по отношение на характеристиката,
състоянието на водните тела и предвидените за тях мерки, имащи отношение към ОУП. В
представеният към момента Доклад за екологична оценка, забележката не е отстранена и
препоръките от писмото не са съобразени.
Във връзка с гореизложеното, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” счита, че
представеният Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Девин не
съдържа необходимата информация по отношение на води и водни екосистеми. Посочените в
настоящото становище забележки следва да бъдат отразени, като информацията по компонент
„Води“, в целият Доклад, бъде преразгледана, допълнена и коректно представена, в съответствие с
действащия ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.

общината като цяло,
свързани с подземните и
повърхностните води, са
обвързани с предвидените
мерки в Програмата от
мерки (ПоМ) към Раздел 7
от План за управление на
речните басейни (ПУРБ на
ИБР).
В коригирания ДЕО,
община
Девин
е
идентифицирана
като
отговорен за изпълнението
на предвидена мярка за
населено място Девин, с
код UW_2 и наименование
„Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване
на отпадъчни води на
населените
места“
с
действие по изпълнение на
мярката - „Изграждане,
реконструкция
или
модернизация
на
канализационна мрежа за
агломерации с над 2 000
е.ж.“
и
„Изграждане,
реконструкция
или
модернизация на ГПСОВ
за агломерации с над 2 000
е.ж.“.
По подобаващ начин
са отразени и мерките в
ПоМ от ПУРБ на ИБР
2016-2021 г., привързано
към водните тела в
границите на водосбора, на
които попада територията
на Община Девин.
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В ДЕО са допълнени
определените и
съгласувани с БД ИБР
терени за загробване на
животни с препоръчана
мярка“ В окончателния
проект те да бъдат
отразени коректно. В
резултат на коректното
отлагане на местата за
загробване на животни в
окончателния проект:
 Устройствена
зона 2/Ов1 в с. Осиково
отпада от бъдещия
окончателен проект
поради съвпадане
местоположението й с
терен за загробване на
животни;
- Смалява се
устройствена зона 1/Жм1
в с. Беден, тъй като част от
нея съвпада с терен за
загробване на животни;
- Следва отразяване в
схемите на окончателния
проект и останалите
терени за загробване на
животни като
съществуващи Тевк, ако не
са в горска територия.
Всички посочени
забележки са отстранени
по подобаващ начин в
настоящата редакция на
ДЕО
.
Национален институт за

При проведената

При изработването на ДЕО се взеха под внимание всички препоръки в

В Доклада за ЕО е
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недвижимо културно
наследство

консултация на
изработения ДЕО на
ОУПО Девин по чл.20
от Наредбата за ДЕО
от НИНКН не бе
получено становище,
което се приема за
мълчаливо съгласие от
страна на институцията.
Писмо с изх. № 08001254 (5)/ 14.05.2020 г.
Относно:
Актуализирано задание
за обхват и съдържание
на Доклад за
екологична оценка (Д
ЕО) на Общ
устройствен план
(ОУП) на община
Девин.

Писмо с изх. № 0800-1254 (5)/ 14.05.2020 г.
Относно: Актуализирано задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (Д ЕО) на
Общ устройствен план (ОУП) на община Девин, а именно:
„След внимателно запознаване с предложеното ни за становище Актуализирано задание за обхват и
съдържание на Д ЕО на ОУП на община Девин, Ви уведомяваме, че НИИКН няма принципни
възражения относно структурата и съдържанието на доклада, формулирани в заданието, със
следната препоръка:
 в актуализираното задание за обхват и съдържание на ДЕО, както и в самия ОУП на
община Девин информацията за регистрираните на територията на общината и въведени в
базата данни на АИС „Археологическа карта на България“ археологически недвижими
културни ценности (АНКЦ) - 32 обекта е неактуална (валидна към 2015г.). Към настоящия
момент (2020 г.) броят на регистрираните и въведени в базата данни АНКЦ на територията
на общината е 98. Във връзка с това е необходимо да бъде изискана от НАИМ-БАН или
РИМ-Смолян съответната информация за новорегистрираните след 2015г. археологически
обекти, с което да бъдат актуализирани текстовата и графичната част както на Доклада за
екологична оценка, така и на Общия устройствен план на община Девин.“

съобразен с посочените
препоръки. Изискана е от
РИМ-Смолян съответната
информация за
новорегистрираните след
2015г. археологически
обекти, с което
информацията в ДЕО е
актуализирана текстово.
Ще бъдат отразени в
окончателния проект на
ОУПО Девин, в
графичната му част, както
в обяснителната записка на
Общия устройствен план
на община Девин.

Регионален исторически
музей „Стою Шишков“
Смолян

При проведената
консултация на
изработения ДЕО на
ОУПО Девин по чл.20
от Наредбата за ДЕО
от Регионален
исторически музей
Смолян не е получено
становище, което се
приема за мълчаливо
съгласие от страна на
институцията.
Писмо с изх. № РД-1573/ 19.06.2020 г.
ОТНОСНО:
информация за
новорегистрираните
археологически обекти
на територията на

В настоящия ДЕО се взе под внимание Писмо с изх. № РД-15-73/ 19.06.2020 г. ОТНОСНО:
информация за новорегистрираните археологически обекти на територията на община Девин след
2015 година .
Във връзка с изготвянето на Общ устройствен план (ОУП) на община Девин, Регионален
исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян изпраща списък на археологическите обекти на
територията на община Девин, регистрирани и актуализирани след 2015 година.
Приложение: Списък на археологическите обекти на територията на община Девин, регистрирани и
актуализирани след 2015 година.

Докладът за ЕО е
съобразен с препоръките
на НИНКН и са включени
новорегистрираните
археологически обекти на
територията на община
Девин след 2015 година.

179

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕВИН
тел. +359/3041/21-74;факс. +359/3041/26-61;e-mail:obshtina@devin.bg; www.devin.bg; гр.Девин ул. „Дружба“ №1, обл. Смолян

Южноцентрално
държавно предприятие
ТП „Държавно горско
стопанство-Михалково“

община Девин след
2015 година
Писмо с изх. № 2176/
09.11.2020 г.
ОТНОСНО: Изготвен
Доклад за екологична
оценка на „Общ
устройствен план" на
Община Девин и
предстоящо обществено
обсъждане

СТАНОВИЩЕ
От инж. Али Чолаков - директор на ТГГДГС - МИХАЛКОВО” с. Михалково, обл. Смолян, общ.
Девин
След като разгледахме Доклада за екологична оценка [ЕО) на проект/програма „ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ДЕВИН" и във връзка с изпратено писмо с наш
изх.№1168/04.06.2020 г. , относно дадени предложения и становища, констатирахме, че същите не са
взети под внимание , при изготвяне на окончателния доклад за екологична
оценка.
Във връзка с горното, следва да имате предвид:
 На стр.38 от Актуализираното задание за защитена зона BG0002150 Персенк е записано:
„Зоната е особено чувствителна към горското стопанство. Горските местообитания са силно
засегнати от интензивното лесничейство и свръх експлоатацията на горските ресурси, както и от
незаконната сеч."
Наблюдавайки състоянието на горските териториите от тази зона попадащи в обхвата на ТП"ДГСМихалково" можем да твърдим, че в тях не са констатирани свръх експлоатация, интензивно
лесничейство или незаконна сеч, които да засегнат местообитанието и да доведат до неговото
разстройване. Определянето на интензивността на ползване от горите се основава на проведени
проучвания и анализи преди изготвяне на така наречения Горскостопански план на стопанството
предвиждащ дейностите за десетилетие. Това се осъществява от компетентни в тази област лица при
спазване на всички критерии заложени в нормативната уредба, в това число и изискванията
наложени от режима на стопанисване на гори попадащи в „Натура 2000".
Считаме , че подобни не доказани твърдения не би следвало да се упоменават по този начин в
Заданието.
 На стр. 41 от Актуализираното задание, като част от задачите на ОУПО по отношение на
горското стопанство е предвидено : „ - формулиране на предложение за увеличаване дела на
курортните гори и горските паркове за сметка на дървопроизводителни гори в рамките на
съществуващите горски територии;"
При формулиране на предложенията за увеличаване дела на курортните гори следва същите да
бъдат съобразени със състоянието на насажденията, тяхното местонахождение, както и да се спазват
разпоредбите за категоризирането им заложени в чл.5 и чл.18,ал.1 от Закона за горите, респективно
чл.43, ал.9 от Наредба № 18/07,10.2015год. за инвентаризация и планиране в горските територии.
АЧ/АК.ВА

Докладът за ЕО е
съобразен с посочените
препоръки.
Цитираният текст на стр.
38 в Актуализираното
задание за защитена зона
BG0002150 Персенк
извадка е копиран
запис/цитат от стандартния
формуляр за Защитена
зона Персенк, а именно:
„Зоната е особено
чувствителна към горското
стопанство. Горските
местообитания са силно
засегнати от интензивното
лесничейство и свръх
експлоатацията на
горските ресурси, както и
от незаконната сеч." При
изготвената справка по
чл.19 от Наредбата за ЕО
сме записали в колона
„Мотиви“, ч не сме в
състояние да променим
записа за предмета и
целите за опазване на ЗЗ
Персенк. Документацията
за ЗЗ Персенк, вкл.
Стандартният формуляр е
одобрен в процедурата от
действия по одобряването
на документите за ЗЗ. Не
сме в състояние да
променим приети на
обществено обсъждане
документи, още повече, че
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след това е публикувано
одобряването им в ДВ.
Направената процедура е в
съответствие със закона.
ПРОТОКОЛ
от 11.11.2020 г.
Относно проведено на 11.11.2020 г. Обществено обсъждане на Предварителния проект на Общия
устройствен план на Община Девин с представяне на Доклад за Екологична оценка на
Предварителния проект на Общия устройствен план на Община Девин и Доклад за оценка на
степента на въздействие на Общ устройствен план на Община Девин
/фаза:Предварителен проект/
На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 20, ал.2, т.5 от Наредбата за ЕО на
11.11.2020 г. се
проведе обществено обсъждане на
ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЕВИН С
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ
ПРОЕКТ ЗА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЕВИН
/ФАЗА:ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ/
На 11.11.2020 г. от 16.00 часа до 17.30 часа в залата на Общински съвет - гр. Девин, Община
Девин / гр.Девин, ул. „Дружба” №1/ се проведе обществено обсъждане на основание чл.127,ал.1 от
ЗУТ със заинтересувани страни и представители на проектанския екип на проекта за ОУП,
изработил Предварителния проект на Общия устройствен план на Община Девин и Доклада за
екологичната оценка на степента на въздействие на Общия устройствен план на Община Девин във
фаза предварителен проект.
На срещата присъстваха Заместник кметовете на Община Девин-инж. Николай Юруков и Дияна
Чаушева, Главният архитект на Община Девин- арх. Мариана Перфанова, общински служители,
представители на специализираните контролни органи и граждани.
Главният архитект на Община Девин -арх. Мариана Перфанова откри срещата и даде думата на
представител от проектантския екип изготвил проекта за ОУП - арх. Николай Андреев да запознаят
присъстващите със съдържанието и концепцията на Общия устройствен план на Община Девин
концепцията за неговото прилагане. Също така беше представен и Доклада за екологичната оценка
на Общия устройствен план на Община Девин. Дистанционно (поради усложнената
епидемиологична обстановка) присъстваше дистанционно и представител на екипа изготвил
Доклада за ЕО към ОУП- инж. Радка Саръстова с готовност да се включи с отговори на зададени
въпроси при обсъждането на ДЕО. На срещата присъстваше и Г-жа Елена Дякова- представител на
фирмата изпълнител на проекта за ОУП.
Арх. Н. Андреев запозна присъстващите с Доклад за екологична оценка на Предварителния проект
на Общия устройствен план на Община Девин и с оценката на степента на въздействие на Общ
устройствен план на Община Девин, като представи обобщена презентация.
След завършване на представянето на предварителния проект за ОУП на Община Девин, Доклада за
екологична оценка на Предварителния проект на Общия устройствен план на Община Девин и

Видно от Протокола, на
проведната среща за
обществено обсъждане на
предварителния проект на
ДЕО на ОУПО Девин и на
ДЕО не са изразени
забележки и мнения
против проекта и ДЕО.
Не са постъпвали такива и
в 30 дневния период за
обществено
обсъждане
относно
изготвения
Предварителния проект на
Общия устройствен план
на Община Девин и
Доклада за екологичната
оценка за предварителния
проект. Постъпило е едно
предложение от
Арх. Елена Гунчева – за
възможността да се
предвиди и заложи в ОУП
изграждане на Еко
ваканционно селище в
местността Дългата лъка,
землище с. Грохотно. За
целта се процедира ПУП—
ПРЗ върху ПИ №
17957.4.90, с НТП:
Ливада, Собственост:
Частна обществени
организации; Площ: 909
кв. м. (0,09 ха), и за ПИ
№17957.1.101 с
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Регионална инспекция
по околна среда и
водите /РИОСВ/ Смолян

Писмо с изх. № КПД11-155-(22)/29.12.
2020 г.
Относно: Внесено
искане за издаване на
становище по
екоиогична оценка на
предварителния

Доклада за оценка за степента на въздействие на Общ устройствен план на Община Девин, се даде
възможност за въпроси и предложения от присъстващите граждани и гости на общественото
обсъждане.
Въпроси и становища изказаха следните граждани:
- Дияна Чаушева- Зам. Кмет на Община Девин - В кои квартали на гр. Девин са заложени
разширения за жилищно застрояване, тъй като получаваме запитвания от кв. Саята?
Дияна Чаушева - Предвидено ли е изграждане на пътна
инфраструктура от с. Михалково и с. Селча - Нова махала /Фотиново/?
Къде другаде са заложени зони за спорт и атракции в гр. Девин?
Дияна Чаушева -Всички културните паметници отбелязани ли са на ОУП?
Арх. Елена Гунчева - Може ли да се предвиди и заложи в ОУП изграждане на Еко ваканционно
селище в местността Дългата лъка, землище с. Грохотно?
Адв. Васил Серафимов Василев - Каква е територията в която попада имота ми в местност „Ряката“,
землището на с. Беден, тъй като на скицата не е отразено? В имота има построени сгради. Може ли
да бъдат издадени удостоверение за търпимост за тях и да бъде изготвен ПУП за имота?
Проектантите и главния архитект на община Девин отговориха на всички поставени въпроси и бяха
дадени конкретни отговори на заинтересуваните стани.
Нямаше забележки от присъстващите относно изготвения Предварителния проект на Общия
устройствен план на Община Девин и Доклада за екологичната оценка на степента на въздействие
на Общия устройствен план на Община Девин във фаза предварителен проект.
На общественото обсъждане се състави присъствен лист, които е неразделна част от настоящия
протокол. (в Приложение).

НТП: Нива, Собственост:
Частна обществени
организации; Площ: 777
кв. м. (0,07 ха).
Двата имота попадат
изцяло в защитени зони
1030 „Родопи-Западни“ и
2113 „ТриградМурсалица“
Двата ПИ попадат в
близост до УЗ 1/Жм1, с.
Грохотно, намират се на
пътя между Грохотно и
Настан. Въздействието се
оценява като
незначително. Не се очаква
комбинирано или
кумулативно въздействие,
както и не са свързани с
промени на приоритетните
природни местообитания и
местообитания на
защитени растителни и
животински видове, и не
се очаква да доведат до
промени в структурата и
функциите на защитените
зони от мрежата Натура
2000 - защитени зони 1030
„Родопи-Западни“ и 2113
„Триград-Мурсалица.

За предварителния проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Девин е в ход
процедура по екологична оценка, която е на етап провеждане на консултации на ДЕО и
приложенията към него, по реда на чл.20, ал. 3 от Наредбата за ЕО.
С писмо на Директора на РИОСВ - Смолян, с изх. № КПД- 11-155-(18)/13.11.2020г., въз
основа на предоставената от Вас документация по ЕО на ОУП на Община Девин (ДЕО с
приложенията към него), е изразено становище по отношение на компоненти и фактори на
околната среда. В писмото са отразени и резултатите от проведените консултации със
съответните специализирани органи по реда на чл.20, ал. 3, т. 1 и т. 3 от Наредбата за ЕО

Установените пропуски
и непълноти в ДЕО и
приложенията към него,
както и пропуски по
отношение па
съдържащата се в
Доклада информация,
касаеща води и водни
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проект на Общ
устройствен план
(ОУП) на Община
Девин.

(РЗИ - Смолян, БД ИБР - Пловдив и РДГ - Смолян).
Въз основа на проведената консултация с РИОСВ - Смолян, са установени пропуски и
непълноти в ДЕО и приложенията към него, както и пропуски по отношение па
съдържащата се в Доклада информация, касаеща води и водни екосистеми. Всички
констатации и забележки са описани подробно в приложеното до възложителя писмостановище на БДИБР – Пловдив, с изх. №К11Д-11-155-(17)/04.11.2020г.
Въз основа на констатираните пропуски е изискано допълване и преработване на ДЕО,
което означава продължаване на консултациите по чл.20, ал.З от Наредбата за ЕО, в това
число и консултациите по реда на чл.20, ал.З, т.З от Наредбата за ЕО.
Обръщам внимание, че в т. IV от писмото на РИОСВ - Смолян с изх. № КПД- 11-155(18)/13.11.2020г. „Следващи стъпки, които трябва да предприемете за провеждане на
процедурата по ЕО“, е посочено: Организиране и провеждане на среща/срещи за
обществено обсъждане на плана, в т.ч. на докладите за ЕО и ОСВ, след преработване,
допълване и отразяване на бележките от настоящото писмо.
Предвид гореизложеното, РИОСВ - Смолян не може да приеме внесеното от Вас искане за
издаване на становище по ЕО на ОУП на Община Девин, тъй като е необходимо
допълване и преработване на ДЕО и продължаване на консултациите по реда на чл.20,
ал.З от Наредбата за ЕО.
Уведомявам Ви, че за по нататъшния ход на процедурата по ЕО на ОУП на Община
Девин, следва да бъде проведена консултация с РИОСВ - Смолян и БД ИБР - Пловдив по
преработения и допълнен ДЕО, съобразно констатираните пропуски и непълноти,
посочени в писмо на РИОСВ - Смолян с изх. № КПД- 11-155-(18)/13.11.2020г.

екосистеми са
допълнени и отразени в
коригирания ДЕО на
ОУПО Девин. Всички
констатации и
забележки, описани
подробно в
приложеното до
възложителя писмостановище на БДИБР –
Пловдив, с изх. №К11Д11-155-(17)/04.11.2020г.
са отразени в
коригирания доклад.
Липсващата
информация по
отношение на СОЗ и
местата за загробване на
животни а територията
на община Девин е
включена в
Коригирания ДЕО.
Предвидени са мерки за
предотвратяване,
намаляване и възможно
най-пълно отстраняване
на неблагоприятните
последствия от
осъществяване на ОУП
върху околната среда
във връзка с опазване на
водите. Представени са
и мерките от програмата
от мерки на ПУРБ и
ПУРН на ИБР 20162021 г.. които са в
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Басейнова Дирекция
„Източнобеломорски
район“

Писмо с изх. № ПУ01-879
(3)/18.01.2021г.
Относно:
Провеждане на
консултации по
Доклад за екологична
оценка и
приложенията към
него за Общ
устройствен план
(ОУП) на Община
Девин, с възложител
Община Девин, гр.
Девин, обл. Смолян.

В отговор на постъпило писмо с Ваш (РИОСВ-Смолян) изх. № КПД-11-155(21)/29.12.2020 г. и след запознаване с приложената информация. Басейнова Дирекция
„Източнобеломорски район” изразява следното становище:
1.
В представеният коригиран Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Общ
устройствен план на община Девин са взети предвид и са отразени забележките,
поставени в становище на БД ИБР с изх. № ПУ-02-164(1)/04.11.2020 г.
2.
Повърхностните и подземните водни тела (ВТ), посочени в доклада за ЕО, са
описани коректно. Отразени са тяхното състояние и цели.
3.
Следва да бъдат отстранени следните технически грешки:
На стр. 109. 159. 175 повърхностно водно тяло с код BG3MA600R142 е записано
с код BG31V1A600R142.
На crp. 111 в т. 2.2.3.1.1 е посочено - „Оценката на химичното, екологичното и
общото състояние на повърхностните водни тела в басейна на р. Марица, извършена от
БД ИБР, е представена в таблица 26. От нея се вижда, че по съответните показатели ш
състоянието на водите в реките Въча, Девинска и Широколъшка са с висока оценка за
химичиото, екологичното и общото им състояние". Текста с неточен. Следва да се има
предвид, че в коригираният Доклад за ЕО на ОУП на Община Девин, се разглеждат
повърхностните водни тела (ПВТ) в границите на водосбора. на които попада територията
на общината. Представената оценка на състоянието на ПВТ, не представлява обща оценка
на състоянието на реките Въча. Девинска и Широколъшка.
Представената таблица 25. показва екологичното състояние/потенциал на
водните тела в териториалния обхват на общината - извадка oт Annex 19 от Раздел 4 на IIV
РБ на ИБР 2016- 2021 г. Следва да се има предвид, че таблицата съдържа информация за
екологичното, но не и за химичното състояние на IIBT и текста в т. 2.2.3.1.1 следва да се
коригира.
B текста към т. 2.2.3.1.1 е записано, че състоянието на ПBТ от извадката, бележи
подобрение спрямо 2010-2011 г.. което не е отразено в доклада и следва да се премахне
като текст или действително да се направи съпоставка в изменение на екологичното
състояние/потенциал и на химичното състояние па тези ПВТ.
4.
Представена е информация относно зоните за защита на водите, съгласно чл.
119а, ал. 1 от Закон за водите (ЗВ), на територията на Община Девин.

компетенциите на
общината. Предложени
са мерки за наблюдение
и контрол но време на
прилагане на плана.
Посочените в
становището на
Директора на БД ИБР Пловдив с изх.№ ПУ01-879(3)/18.01.2021г.
забележки, посочени в
т.3, са отстранени.
Повърхностно водно
тяло с код
BG3MA600R142 е
отразено коректно.
Заличен е записа с код
BG31V1A600R142,
грешката е в резултат
промяна на шрифта.
Информацията за
състоянието на IIBT и
текста в т. 2.2.3.1.
коригирана.
Забележките на БДИБР
са отразени записът в
посочения раздел на
ДЕО е коригиран.
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5.
Отразени са учредените със Заповед на директора на БД ИБР Пловдив санитарноохранителни зони в обхвата на ОУП.
6.
Описани са и всички терени за загробване на животни, заболели от АЧС
одобрени от БД ИБР Пловдив.
7.
Предвидени са мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяване на ОУП върху околната
среда във връзка с опазване на водите. Представени са и мерките от програмата от мерки
на ПУРБ и ПУРН на ИБР 2016-2021 г.. които са в компетенциите на общината.
Предложени са мерки за наблюдение и контрол но време на прилагане на плана.
Във връзка с гореизложеното, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" счита, че
представеният коригиран Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на
Община Девин съдържа необходимата информация по отношение на води и водни
екосистеми, като посочените в настоящото становище забележки следва да бъдат
отразени.
Регионална инспекция
по околна среда и
водите /РИОСВ/ Смолян

Писмо с изх. № КПД11-155(24)/20.01.2021 г.
Относно:
Провеждане на
консултации по
доклад по екологична
оценка на Общ
усхройсхвен план
(ОУП) на Община
Девин.

На основание чл.20, ал.З от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Община Девин, в качеството си на
възложител е извършила консултация с компетентния орган по околна среда по ДЕО на
предварителния проект на ОУП на Община Девин. В резултат на проведените
консултации, с писмо на РИОСВ - Смолян с изх. № КПД-11-155-(18)/13.11.2020г., е
изразено становище за необходимост от преработка и допълване на представения ДЕО на
ОУП на Община Девин, преди организиране на среща за обществено обсъждане на плана,
в т.ч. на ДЕО и ДОСВ. В писмото са дадени конкретни указания, с които възложителят
следва да се съобрази.
На 23.12.2020 г. в РИОСВ - Смолян е внесен коригиран ДЕО на предварителния проект на
ОУП на Община Девин.
Въз основа на предоставената документация по ЕО на ОУП на Община Девин (коригиран
ДЕО с приложенията към него (в т.ч. ДОСВ), изразяваме следното становище:
I. По отношение на доклада по екологична оценка (ДЕО) на проекта на ОУП на община
Девин:
Представеният ДЕО на ОУП на Община Девин е структуриран съобразно изискванията на
чл.86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда. Докладът е изработен като единен
документ, включващ съдържателна част:
•
Описание на основните цели на плана и връзката с други съотносими планове и
програми;
•
Съответни аспекти на състояние на околната среда и евентуалното развитие без
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прилагането на плана;
•
Характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат
значително засегнати;
•
Съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи
отношение към плана, вкл. отнасящи се до райони с особено екологично значение, като
защитените зони по Закона за биологичното разнообразие;
•
Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище,
имащи отношение към плана, и начинът по който тези цели и всички екологични
съображения са взети под внимание по време на изготвяне на плана;
•
Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително
биологично г разнообразие., население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води,
въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо наследство,
включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и връзките между
тях; тези въздействия трябва да включват вторични, кумулативни, едновременни,
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и
отрицателни последици.
•
Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на
неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда;
•
Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите па
извършване на екологичната оценка, включително трудностите при събиране на
необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау;
•
Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението но време на
прилагането на плана;
•
Нетехническо резюме на екологичната оценка;
Съгласно чл.17, ал.1, т. 3 и т.5 от Наредбата за ЕО към ДЕО е включен и списък с
експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки удостоверява с
полагане на подпис разработените от него раздели на доклада, както и декларации по чл.
16, ал.1 от същата Наредба.
Представен е списък на източниците на информация и използваните методи за оценка и
прогноза на въздействието върху околната среда. Направена е справка за проведените
консултации по време на изготвяне на екологичната оценка.
След цялостен и задълбочен преглед на доклада, въз основа на извършена консултация с
РИОСВ - Смолян и БД ИБР - Пловдив по преработения и допълнен ДЕО, съобразно
констатираните пропуски и непълноти, посочени в писмо на РИОСВ - Смолян с изх. №
КПД- 11-155-(18)/13.11.2020г., се установи, че ДЕО е преработен и допълнен, в
съответствие с поставените в писмото изисквания. Съгласно писмо на Директора на БД

Посочените в писмото
на БД ИБР - Пловдив с
изх.№ ПУ-01879(3)/18.01.2021г.
забележки, посочени в
т.3, са отстранени.
Повърхностно водно
тяло с код
BG3MA600R142 е
отразено коректно.
Заличен е записа с код
BG31V1A600R142, като
грешката е в резултат
промяна на шрифта в
текста.
Информацията за
състоянието на IIBT и
текста в т. 2.2.3.1. е
коригирана.
Забележките на БДИБР
са отразени по
подобаващ начин.
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ИБР - Пловдив с изх.№ ПУ-01-879(3)/18.01.2021г., приложено към настоящото писмо,
коригираният ДЕО на ОУПО Девин съдържа необходимата информация по отношение на
води и водни екосистеми, като посочените в становището (т.3) забележки, следва да бъдат
отстранени.
II. По отношение на доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на ОУП на
Община Девин:
Предвид разпоредбите на чл. 36, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), от страна на РИОСВ Смолян е извършена оценка на ДОСВ па проекта на ОУП па Община Девин по отношение
на предмета и целите на опазване на защитените зони. След положителна оценка на
неговото качество, ДОСВ беше публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Смолян
http://smolyan,riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_
id =6) за обществен достъп, съгласно чл. 36, ал. 8 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Наредбата за
ОС.
На основание чл.25, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), РИОСВ - Смолян, в
качеството си на компетентен орган по околната среда е провел консултации с
обществеността относно ДОСВ на ОУП на Община Девин.
Съгласно чл.25, ал.2 от Наредбата за ОС, в 30-дневния срок по провеждане на
консултациите с обществеността относно публикувания от компетентния орган по околна
среда ДОСВ на ОУП на Община Девин, в РИОСВ - Смолян не са постъпили становища по
плана и по доклада.
III.
Предложение за мерки за наблюдение и контрол при прилагане на ОУП на
Община Девин по отношение на околната среда и човешкото здраве:
Съгласно чл.20, ал.8 от Наредбата за ЕО, компетентният орган по околна среда е предложил мерки за наблюдение и контрол при прилагане на плана, посочени в писмо на
РИОСВ - Смолян с изх. № КПД- 11-155-(18)/13.11.2020г. В определения за съгласуване на
. предложените мерки 14-дневен срок не е постъпило становище от възложителя. В тази
връзка, РИОСВ - Смолян приема предложените в горецитираното писмо мерки за
съгласувани.
Резултатите от наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда и
човешкото здраве следва да се включват в ежегодните доклади за изпълнение на ОУП по
реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията и на основание чл. 30, ал. 1
от Наредбата за ЕО да се представят всяка година в РИОСВ - Смолян.

След провeденaтa среща
за обществено
обсъждане на
предварителния проект
и документацията по
ЕО, са отразени
резултатите от
консултациите по
доклада за ЕО и
приложенията към него
Взети са под внимание
всички постъпили
становища, в т.ч. и
резултатите от
общественото
обсъждане. В
Коригирания ДЕО на
ОУПО са отразени
всички постъпили
мнения, становища и
препоръки. В
Коригирания ДЕО са
отстранени всички
пропуски, технически
грешки по подобаващ
начин.
•
В резултат на
проведените
консултации и
общественото е
мотивирана липсата на
необходимост от
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IV.
Следващи стъпки, които трябва да бъдат предприети за по-нататъшния ход на
процедурата по ЕО:
•
След провеждане на срещата за обществено обсъждане в документацията по ЕО,
следва да бъдат отразени резултатите от консултациите по доклада за ЕО и приложенията
към него (всички постъпили становища), в т.ч. и резултатите oт общественото обсъждане,
•
След отразяване на резултатите от консултациите и общественото обсъждане
следва да се мотивира необходимостта от/липсата на необходимост от възлагане на
допълване на доклада за ЕО и/или продължаване на консултациите по ЕО, в т.ч.
организиране на ново обществено обсъждане (в случай, че в резултат на консултацията е
необходимо да бъдат разгледани нови алтернативи, мнения или предложения към плана,
предвид разпоредбата на чл. 22 от Наредбата за ЕО);
•
В случай, че не е необходимо възлагане на допълване на доклада за ЕО и/или
продължаване на консултациите, в т.ч. организиране на ново обществено обсъждане,
следва да внесете в РИОСВ - Смолян окомплектовано искане за издаване на становище по
ЕО по смисъла на чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО.

възлагане на допълване
на доклада за ЕО и
продължаване на
консултациите по ЕО, в
т.ч. организиране на
ново обществено
обсъждане. В резултат
на консултацията не е
настъпила
необходимост да бъдат
разгледани нови
алтернативи, мнения
или предложения към
плана, предвид
разпоредбата на чл. 22
от Наредбата за ЕО;
•
Тъй като не е
необходимо възлагане
допълването на доклада
за ЕО и/или
продължаване на
консултациите, в т.ч.
организиране на ново
обществено обсъждане,
община Девин внася в
РИОСВ - Смолян
окомплектовано искане
за издаване на
становище по ЕО по
смисъла на чл. 23, ал. 1
от Наредбата за ЕО.
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Фигура 20 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на с. Беден и с. Брезе
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Фигура 21 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на с. Беден, южно от с. Беден
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Фигура 22 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на с. Грохотно
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Фигура 23 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на с. Гьоврен
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Фигура 24 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на гр. Девин
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Фигура 25 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на гр. Девин
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Фигура 26 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на гр. Девин
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Фигура 27 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на гр. Девин, северно от гр. Девин
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Фигура 28 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на с. Михалково
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Фигура 29 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на с. Осиково
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Фигура 30 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на с. Осиково
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Фигура 31 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на с. Селча
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Фигура 32 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на с. Стоманево
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Фигура 33 Местоположение на извънселищни територии, които ще се включат в регулацията на с. Триград
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