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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп на постановено  

Становище по екологична оценка на план

Съгласно чл. 27, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Регионална инспекция 
по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на 01.12.2017 г.
Становище по екологична оценка № СМ-03-04/2017г. на Директора на РИОСВ – 
Смолян за съгласуване на: „Общ устройствен план на Община Борино, с 
възложител: Община Борино, с. Борино, ул. „Христо Ботев“ №1, обл. Смолян, 
Булстат 000614856 

Становището е поставено за обществен достъп на информационното табло в 
сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. „Дичо Петров" №16, на 
01.12.2017г. за период от 14 дни. 

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност", дирекция 
„Контролна и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за 
достъп до обществена информация. 

(публикувано на 01.12.2017г.)
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СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

№ СМ-03-04/2017г. 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ, бр.57/02.07.2004г., 
посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016г. ), във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) и чл. 36, ал.4 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 (Наредба за ОС, обн. ДВ, бр.73/2007г., посл. изм. 
и доп. ДВ, бр. 94/2012г. ), 

СЪГЛАСУВАМ 

Общ устройствен план на Община Борино 
Възложител: Община Борино, с. Борино, ул. „Христо Ботев“ №1, обл. Смолян, Булстат 

000614856
Характеристика на плана: 
Общият устройствен план (ОУП) е изготвен въз основа на планово задание за 

разработване на ОУП на община Борино, приет с Решение № 375 на Общински съвет - 
Борино, по протокол № 50/29.05.2014. 

Община Борино е разположена в Югозападна част на Родопския масив в област 
Смолян, Южен централен район за планиране. Административен център на община Борино е 
с. Борино. Община Борино е създадена през 1978 г. и включва пет населени места, както 
следва: с. Борино – 2548 бр.жители; с. Ягодина – 501бр.жители; с. Буйново – 384бр.жители; 
с. Кожари – 115бр.жители; с. Чала – 169 бр.жители. 

Основната цел на Общия устройствен план на Община Борино е да даде цялостна 
концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран 
подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. 
Решенията на задачите, които произтичат от основната цел съответстват на нормативната 
уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано 
пространствено планиране и устойчиво развитие. Основната цел ще бъде постигната с 
изпълнение на следните задачи:  

 определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение 
на съставните и структурните ѝ части - местоположението и границите на урбанизираните 
територии; земеделските територии; горските територии; защитените територии; 
нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със 
смесено предназначение. 

 Регламентиране на общия режим на устройство по отношение на всяка от 
териториите, както и на извънселищните територии - изключителна държавна, публична, 
държавна и публична общинска собственост, който включва най-общи цели, мерки и 
изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие. 

 Определяне на насоките и устройствените мерки за усъвършенстване на структурата 
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на селищната мрежа, вкл. селищните елементи без собствен демографски ресурс за развитие. 
 Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура и 

определяне съответстващото усъвършенстване на транспортните мрежи. 
 Обосноваване развитието на системите на техническата инфраструктура на 

територията и определяне разположението на мрежите и съоръженията им, вкл. връзките им 
с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от 
национално значение. 

 Регулиране на взаимодействието между устройството на територията и природната й 
среда и регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни и други 
ресурси, както и дефиниране на необходимите компенсационни мероприятия. 

 Създаване на условия за социализация на обектите на културно- историческото 
наследство и природните забележителности. 

 Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими 
природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на 
устройство и защита. 

 Определяне на териториите за активно прилагане на ландшафтно устройствени 
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена 
защита съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ. 

поради следните МОТИВИ:

1. Предвижданията на проекта на ОУП са съобразени и не влизат в противоречие с 
други съотносими планове и програми на национално, регионално и местно ниво. 

2. Предвижданията на проекта на ОУП съобразяват и не противоречат на европейските 
и националните стратегически планови документи, поставящи цели за опазване на околната 
среда.  

3. С ОУП се определят следните допълнителни изисквания към бъдещото планиране и 
управлението на устройствения процес: 

 По отношение опазване качеството на атмосферния въздух – С ОУП се предвижда 
подобряване на транспортната инфраструктура. 

 По отношение опазването на водите и почвите, с ОУП се предвижда:  
- Рехабилитация на сегашните водовземни съоръжения, тръбните им системи и 

арматури, както и пристъпване към постепенен дублаж;  
- Актуализация и подновяване на разрешителните за водовземане;  
- Включване на нови подходящи водоизточници във водоснабдителната схема на 

общината;  
- Монтиране на водомери на всички довеждащи водопроводи след водоизточниците;  
- Реконструкция на водопроводи по съществуващите водопроводни трасета с вече 

придобити поземлени сервитути. Необходима е подмяната на етернитовите тръби на 
довеждащите водопроводи от изворите до водоемите на селата Кожари и Буйново, както и 
водопровода от речното водохващане на р. Аджеларска до ПСПВ „Ягодина“. 

- Изграждане на ПСОВ „Борино“, доизграждане и реконструкция на около 1,7 км 
главни колектори и около 10 км вътрешна канализационна мрежа. Следващият етап от 
развитието на канализационната система на територията на общината е изграждането на 
битова канализация за останалите селища с предвиждане на локални ПСОВ и пускане в 
експлоатация на изградената в с.Буйново ЛПСОВ и доизграждане на канализационната 
мрежа. 

 По отношение акустичната среда и управлението на шума: С прилагането на плана 
не се очаква негативно въздействие по отношение на вредни физични фактори - шум, 
вибрации, лъчения.  
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 Прилагането на ОУП ще създаде възможност за по-добро организиране на мерките 
за аварийно планиране, с цел предотвратяването на бедствия и аварии на територията на 
Общината.  

 По отношение управлението на отпадъците – С прилагането на ОУП на Община 
Борино ще се подобри управлението на отпадъците по отношение на събиране и 
транспортиране (разделното събиране на отпадъците и въвеждане на организирано 
сметоизвозване във всички населени места), предварително третиране и оползотворяване 
(компостиране, раздробяване, сортиране).  

 По отношение на компонент почви - При спазване на заложените в плана мерки за 
предотвратяване на отрицателните въздействия, не се очаква антропогенен натиск водещ до 
риск от загуба на почвеното разнообразие, предвид малките площи, които ще се бъдат 
засегнати. 

 При изпълнение на ландшафтно устройствените проекти ще се прилагат мерки, 
целящи максимално запазване и опазване на природния ландшафт. 

 С прилагането на ОУП Борино се предвижда увеличаване на урбанизираните 
територии за сметка на непосредствено прилежащите земеделски територии до населените 
места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено предназначение, но са 
разпръснати, самостоятелни или не са в обособени зони. Увеличението е за урбанизираните 
територии с 0,25% (28,7 ха) за зони с жилищни функции, с 0,03% (6,3 ха) за зони с 
производствени функции, с 0,07% (15,1 ха) за рекреационни дейности и вилни зони и с 1 ха 
териториите за гробищни паркове. Запазват се размерите на зоните с обществено 
обслужващи функции и за складови дейности, спорт и атракции. Като нови за общината се 
обособяват устройствени зони със смесени функции на площ от 6,1 ха (0,03% от територията 
на общината). 

 Увеличението на урбанизираните територии е за сметка основно на неизползваемите 
съществуващите селскостопански дворове и животновъдни ферми, които са със статут на 
земеделски земи, като размерът на обработваемите земи се намалява с 28,98 ха (1,75% от 
общата им площ), а необработваемите с 168,22 ха (4,42% от общата им площ) 
производствено-складови дейности. Намален е общо с 6,17% размера на земеделските земи, 
основно стопански дворове и ферми със статут на земеделски земи и прилежащи на 
населените места, без да се намалява площта на поляните, пасищата и просеките в горския 
фонд. За 136,2 ха земеделски земи се определя режим допускащ смяна на предназначението 
им с цел да се даде възможност на селскостопанските производители на строеж на стопански 
постройки свързани с ползването на земеделските земи, ферми и спомагателни съоръжения, 
като допускането до смяна на предназначението се извърши с решение на Общинския съвет. 
Горите и водните площи запазват размера си.  

 За населените места в община Борино с ОУП се предвиждат следните устройствени 
намеси: 

- с. Борино: Обособяване на терени за вилна зона (Ов) на север от с. Борино край 
язовира, около който вече има изградени жилищни сгради; терени за разширяване 
територията на населеното място с показатели за устройствена зона Жм; обособяване на Смф 
зони при влизането и излизането от селото по път III 197, на вход , изход от селото и на 
югоизток от него; малка Пп зона за чисто производство в югоизточната част на селото; 
разширяване площта на оформилата се промишлено-складовата зона на запад от селото.  

- с. Ягодина: Обособяване на терени за вилна зона (Ов) на изток от с. Ягодина и на 
северозапад от с. Ягодина и изток от с. Борино; терени за разширяване територията на 
населеното място с показатели за устройствена зона Жм; обособяване на Смф зони в 
югозападната част на селото; малка Пп зона за чисто производство в югоизточната част на 
селото; разширяване площта оформилата се промишлено-складовата зона на запад от селото 
край общинския път SML 1031. Предвидени са и ЗЗ доп терени /Земеделски територии с 
устройствен режим с допустима смяна на предназначението/.  
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- с. Буйново, с. Кожари и с.Чала: При пътните възли, при входовете и изходите, се 
предвиждат терени със смесена функция /Смф/, като целта е да се осигури възможност за 
строителство на различни сгради във функционално отношение /обществени – хотели, 
мотели, бензиностанции, жилищни, производствени или складови/. 

4. Реализирането на предвижданията на ОУП ще допринесе за разрешаване на 
следните проблеми по опазване на околната среда на територията на Общината: 

 замърсяване на водните тела от точкови и дифузни източници; 
 неконтролирано усвояване на земи; 
 амортизирани и недоизградени водоснабдителни и канализационни мрежи; 
 замърсяване на подземните води от дифузни източници.   

5. В териториалният обхват на община Борино попадат 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.);

 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 № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/ 2011г.). 

6. В териториалния обхват на Община Борино попадат изцяло следните защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):  

 Резерват „Кастракли”, обявен със Заповед № 508/28.03.1968г. на Министерство на 
горите и горската промишленост, актуализиран по площ със Заповед № РД-
191/28.02.2013г. на Министерство на околната среда и водите.  

 Природна забележителност „Буйновското ждрело”, обявена със Заповед № 
995/21.04.1971г. на Министерство на горите и горската промишленост, увеличена по 
площ със Заповед № РД-904/11.12.2008г. на Министерство на околната среда и 
водите.  

 Природна забележителност „Дяволският мост”, обявена със Заповед № 
535/25.09.1978г. на Комитет за опазване на природната среда. 

Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), попадащи 
частично в териториалния обхват на Община Борино са: 

 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. 

 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. 

От извършената проверка за допустимост на ОУП по реда на чл. 36, ал. 2, във връзка с 
чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за ОС, се установи следното: 

6.1. Предвижданията на ОУП на община Борино 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 „Триград-Мурсалица”  и  BG0002063 
„Западни Родопи” за опазване на дивите птици. 
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6.2. Проектът за ОУП на община Борино е допустим за осъществяване при 
условие, че планирането на устройствените зони и предвижданията на проекта не 
противоречат на режимите на посочените по-горе защитени територии, съгласно заповедите 
за обявяването им. 

7. С писмо изх. № П-01-367/23.10.2017г., Басейнова дирекция "Западнобеломорски 
район" - Благоевград е съгласувала доклада за екологична оценка на предварителен проект на 
ОУП на Община Борино. БДЗБР – Благоевград е изразила положително становище по ДЕО, 
при спазване на определени мерки и препоръки при прилагането на плана, посочени в 
становището. 

8. С писмо с изх. № ПУ-02-36/25.10.2017г., Басейнова дирекция "Източнобеломорски 
район" - Пловдив е е съгласувала доклада за екологична оценка на предварителен проект на 
ОУП на Община Борино. Съгласно становището, ДЕО съдържа необходимата информация 
по отношение на води и водни екосистеми, за вземане на компетентно решение относно 
степента на въздействие върху компонент води. 

9. Извършена е оценка по чл. 36, ал. 6 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). Представеният втори 
преработен и допълнен Доклад за оценка на степентта на въздействие (ДОСВ) е оценен с 
положителна оценка през м. септември 2017 г., като същият е изготвен след извършени 
теренни наблюдения и проучвания и съобразен с наличната научна информация, получена в 
резултат от реализацията на проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – Фаза I“.  

10. В ДОСВ са идентифицирани природните местообитания и видовете предмет на 
опазване в защитените зони, които могат да бъдат засегнати при реализиране на плана. 
Анализирани са предвидените в ОУП мерки и въздействието им върху елементите от 
националната екологична мрежа и въз основа на това е направено обобщено заключение за 
липса на значителна степен на отрицателно въздействие върху целостта, предмета и целите 
на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, които могат да бъдат 
засегнати от прилагането на ОУП. 

11. ДОСВ е представен на обществен достъп по смисъла на чл. 25 от Наредбата за ОС. 
При провеждането на консултациите в рамките на предвидения едномесечен срок в РИОСВ - 
Смолян не са постъпвали писмени мотивирани становища от заинтересовани лица, или 
становища, в които да е предоставена нова информация.  

12. Заключението на колектива от експерти изготвили ДОСВ е, че  отрицателните 
въздействия на плана върху предмета и целите на опазване в защитените зони BG0001030 
„Родопи-Западни”, BG0002063 „Западни Родопи” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”, ще се 
предотвратят, намалят и отстранят чрез прилагане на предложените мерки за реализиране на 
окончателния проект на ОУП на Община Борино. При спазване на предвидените мерки, 
предварителния проект на плана е съвместим с предмета и целите на опазване на защитените 
зони. 

13. При спазване на разписаните по-долу мерки и условия, прилагането на ОУП на 
Община Борино, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и 
целите на опазване на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни”, BG0002063 „Западни 
Родопи” и BG0002113 „Триград-Мурсалица”, тъй като: 

13.1. Защитена зона BG0002063 „Западни Родопи”. Предварителния проект на ОУП 
на Община Борино не предвижда нови дейности, нови устройствени зони и усвояване на 
други терени в границите на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи”, поради което 
няма пряко или косвено отрицателно въздействие върху предмета на опазване в границите на 
защитената зона. Предложеният проект на ОУП на Община Борино в този си вид няма да се 
отрази върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и 
природозащитни цели. 
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13.2. Защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”. Територията на Община Борино е 
разположена изцяло в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни”.  

 Предвижданията на ОУП на Община Борино няма да нарушат целостта, структурата, 
функциите и природозащитните цели на защтитената зона, тъй като общата площ на 
засегнатата територия от реализацията на предвидените с ОУП инициативи в границите на 
зоната BG0001030 „Родопи-Западни”, заедно с площта на земеделските земи, в които не се 
предвиждат нови устройствени зони, но режимът им е с допустима смяна на 
предназначението е 192,4 ха, което изразено в проценти спрямо цялата площ на 
защититената зона е 0,070513%. Повечето природни местообитания, представляващи 
предмет на опазване, не се засягат от предвижданията на ОУП. 

 Реализацията на устройствените зони на плана ще засегнат природен тип 
местообитания: 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 
(Festuco- Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) (общата засегната площ с 
прилагането на ОУП на Община Борино ще бъде 8,9 дка или 0,2808% от общата площ на 
местообитанието), 6520 „Планински сенокосни ливади“ (0,4272 ха или 0,01551% от общата 
площ на местообитанието), 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 
(0,004 дка (4 кв.м) или 0,0001% от общата площ на местообитанието, като засегнатата площ е 
нищожно малка и в границите на допустимата грешка при геодезическите измервания) и  
91СА „Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори (0,005 дка (5 кв м) или 0,0000063% 
от общата площ на местообитанието, като засегнатата площ е нищожно малка и в границите 
на допустимата грешка при геодезическите измервания). С прилагане на разписаните мерки 
и условия, ще се предотврати напълно унищожаването и увреждането им, а площната загуба 
ще се намали до пренебрежимо малка величина, като въздействието от прилагането на плана 
е оценено като незначително (степен 1). Не се очаква унищожаване и/или увреждане в 
значителна степен на природните местообитания, предмет на опазване в защитена зона 
BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, тъй като устройствените зони на плана ще се реализират върху ограничена площ, в 
сравнение с представеността на местообитанията в зоната.  

 Като цяло въздействията върху природните местообитания при изпълнението на 
комплекс от организационни и административни мерки на местно ниво могат да бъдат 
сведени до нивата на поносимост, при което същите запазват своите функции и 
регенативната способност. 

 Реализацията на ОУП на Община Борино (предварителен проект) не засяга пряко 
или косвено растителни видове фигуриращи в Приложение 2 на Директива 92/43/ЕЕС. 

 По отношение на целевите животински видове, реализацията на плана потенциално 
може да предизвика негативни въздействия за следните от тях: Вълк (Canis lupus), Видра 
(Lutra lutra), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), 
Остроух нощник(Myotis blithii), Голям нощник (Myotis myotis), Трицветен нощник (Myotis 
emarginatus), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Южен подковонос (Rhinolophus 
euryale), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям подковонос (Rhinolophus 
ferrumequinum), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),  Кордулегастер (балканско 
воденичарче) (Cordulegaster heros), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) 
и Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria). Предвид, че новопредложените за усвояване от 
ОУП територии засягат много малки части от полигони на терени, картирани като типове 
природни обитания и потенциални местообитания на посочените по-горе целеви видове, 
въздействието като загуба на обитания е оценено като незначително (степен 1). 

 Предвид големината на ЗЗ „Родопи Западни” и относително малките мащаби на 
новопредложените за усвояване от ОУП територии, прилагането на плана няма да внесе 
промяна в баланса на територията по класове земно покритие. След изпълнение на плана, 
елементите, характеризиращи структурата на защитената зона, ще останат непроменени. 
Изпълнението на ОУП няма да предизвика фрагментация на защитената зона. Няма да бъде 
предизвикана фрагментация на природни местообитания, популации и местообитания на 
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видове, представляващи предмет на опазване в зоната. Не се очаква обезпокояване на видове, 
в резултат от изпълнението на ОУП. Такова обезпокояване е възможно да настъпи в 
последствие, при реализация на последващите отделни инвестиционни предложения за 
строителство, във връзка с което са предложени мерки.

13.3.  Защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”.  
 Предвижданията на ОУП на Община Борино няма да доведе до значително 

отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта, структурата, 
функциите и природозащитните цели на защитената зона, тъй като общата отнета площ при 
100% реализацията на предвидените с ОУП инициативи в границите на зоната BG0002113 
„Триград-Мурсалица” е 70,02 ха (вкл. площта на земеделските земи, в които не се 
предвиждат нови устройствени зони, но режимът им е с допустима смяна на 
предназначението), което изразено в проценти спрямо цялата площ на защититената зона е 
0,1265%. Характерна особепност за Община Борино е, че защитена зона „Триград-
Мурсалица” лежи изцяло върху площта на защитена зона „Родопи-Западни”, поради, което 
целевите за двете защитени зони видове споделят една и съща територия. 

 Въздействието от прилагането на плана върху видовете птици, предмет на 
опазване в зоната е оценено от липса на въздействие до незначително отрицателно 
въздействие (оценка от 0 до 1). Отчетено е незначително отрицателно въздействие - оценка 
от 1 за 27 вида птици: Черен щъркел (Ciconia nigra),  Осояд (Pernis apivorus), Черна каня 
(Milvus migrans), Орел змияр (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат 
мишелов (Buteo rufinus), Белошипа ветрушка (Falco naumani), Сокол скитник (Falco 
peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca graeca), Глухар (Tetrao urogallus), Ливаден 
дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно 
рибарче (Alcedo atthis), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач 
(Dendrocopos medius), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (lanius 
collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria),  
Градинска овесарка (Emberiza hortulana),  Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов 
(Buteo buteo), Сокол орко (Falco subbuteo), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), 
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos) и Обикновен пчелояд (Merops apiaster), предмет на 
опазване в защитена BG0002113 „Триград-Мурсалица”, което се изразява в косвено 
въздействие върху видовете и отнемане на част от местообитанията им (гори, поляни с 
храсти в близост до гори), вследствие на строителни работи, свързани с изкопаване на земна 
маса, изсичане на горски площи, депониране на отпадъци от строителната дейност, 
увреждания при създаване и поддържане на инфраструктурата. Въздействието ще е слабо, 
постоянно след изпълнение на предвидените дейности - оценка 1. С прилагане на 
разписаните мерки и условия, ще се намали и предотврати в бъдеще значително 
унищожаване на подходящите местообитания. 

 Безпокойството, което може да причини бъдещата урбанизация и 
строителство, поради присъствие на хора и техника е обратимо и с непостоянен характер, 
като е оценено като слабо и краткосрочно. 

14. С прилагане на разписаните мерки и условия, ще се намали значително 
унищожаването, увреждането и фрагментацията на засегнатите природни местообитания и 
местообитания на видове от флората и фауната, предмет на опазване в защитените зони. 

15. В Доклада по екологична оценка (ДЕО) е извършена оценка на въздействията 
върху биологичното разнообразие като цяло, защитени видове растения и животни и 
защитените територии, като са предложени мерки за преодоляване на възможните 
отрицателни въздействия. 

16. На територията на Община Борино няма предприятия/съоръжения, класифицирани 
с висок или нисък рисков потенциал, съгласно критериите на Приложение №3 на ЗООС. 

17. С писмо с изх. №2855/20.10.2017 г., Регионална здравна инспекция – гр. Смолян е 
съгласувала доклада за екологична оценка на предварителен проект на ОУП на Община 
Борино. Съгласно становището, при спазване на действащата нормативна уредба, 
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реализацията на ОУП на община Борино няма да доведе до значими въздействия и рискове 
за здравето на населението в общината. 

18. Въз основа на направените в докладите по ЕО и ОСВ прогнози и оценки на 
възможните значителни въздействия върху околната среда, заключението на независимите 
експерти изготвили докладите е, че ОУП на Община Борино е съобразен с действащите 
законодателни, нормативни и стратегически документи, като съчетава предложенията за 
развитие на територията с приоритетно опазване на уникалното природно богатство и 
културни ценности. Поради тази причина предложенията за урбанизиране са с оптимални 
режими, респектиращи природозащитното законодателство и осигуряващи екологичното 
равновесие и опазване на биологичното разнообразие. Същевременно се очаква те да 
подпомогнат създаването на условия за развитие на общината, за осъществяване на 
икономически инициативи, за привличане на постоянни обитатели, инвеститори и туристи. 

19. В хода на процедурата по екологична оценка са проведени консултации, 
резултатите от които са съобразени мотивирано в доклада за ЕО. Не са получени мотивирани 
възражения по законосъобразност по време на консултациите и до настоящият момент . 

20. С Протокол № СМ-04/01.12.2017г. от проведено заседание на Експертния 
екологичен съвет при РИОСВ-Смолян предлага да бъде съгласуван Общия устройствен план 
на Община Борино. 

и при следните МЕРКИ:

І. Мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на 
предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на ОУП на Община 
Борино: 
А. Общи 

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които се изисква 
провеждане на процедура по ОВОС/ЕО по реда на глава шеста на ЗООС и/или на процедура 
по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на 
чл. 31 от ЗБР и законовата уредба към тях да се одобряват по реда на съответния специален 
закон, само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда 
и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията и мерките в 
съответния акт. 

2. Всички инвестиционни предложения засягащи водни тела в териториален обхват на 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ да бъдат оценявани за допустимост спрямо 
ПУРБ и ПУРН в рамките на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС и/или със самостоятелно 
заявление по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. 

Б. В окончателния вариант на проекта на ОУП на Община Борино да бъдат съобразени 
следните условия и мерки: 

1. Да се отразят в текстовата и графичната документация на ОУП на Община Борино 
актуалните площи и границите на всички защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, попадащи в територалния обхват на Община Борино, съобразно 
заповедите за обявяване и/или актуализиране на площите им. За целта да се използва 
предоставеният от МОСВ и РИОСВ – Смолян на възложителя цифров модел на граничния 
контур, използван за доклада по ОСВ и ЕО.   

2. При реализацията на устройствените предвиждания, озеленителните мероприятия да 
се извършват с подходящи местни видове, като се използват растения от местен произход и 
същия биологичен вид като тези, които ще бъдат засегнати при изпълнението на 
строителните работи. 

3. В окончателния проект на ОУП да се прецезират всички предвидени територии, 
които са в границите на защитени зони BG0002063 „Западни Родопи” и BG0002113 
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„Триград-Мурсалица” и които представляват пасища и мери, като се спазят забраните за 
такъв вид територии, съгласно заповедите за обявяване на цитираните защитени зони. 

4. При реализацията на териториално-устройствените зони, засягащи природни 
местообитания и местообитания на видове, да се предвиди и избере начин за разполагане на 
сградите и съоръженията, с който максимално да се запазят наличните местообитания от 
унищожаване, увреждане и/или фрагментация. 

В. При прилагането на ОУП на Община Борино да се изпълнят следните мерки и 
условия 

1. Да се провежда подробна разяснителна кампания сред участниците в строителните 
и експлоатационни дейности, с цел предотвратяване на щети върху растителния и 
животински свят в района и в случай на намиране на защитени видове птици и други 
животни, предмет на опазване от българското законодателство и международните 
конвенции, да се действа по начина указан в Закона за биологичното разнообразие.  

2. При провеждане на строителни дейности в периода май-юни да се прави 
предварителен оглед на терените за избягване унищожаването на гнезда, яйца и малки на 
наземно гнездящи видове птици. 

3. При изграждането и поддържането на зелените ситеми и паркове, включени в 
територията или граничещи с територията на защитените зони, с цел опазване видовото 
разнообразие в тези зони и ограничаване възможността за нахлуване на чужди и инвазивни 
видове, да се използват характерни за района, местни растителни видове. 

4. При проектирането на нови обекти да се спазва принципа на запазване на 
съществуващата растителност, чрез непрекъснат контрол върху изсичането на 
растителността при разчистване на терените. 

5. За специалните горски територии, определени като „зони за защита от 
урбанизация", попадащи в защитени територии и защитени зони, да не се допуска 
извършването на строителство, с изключение на елементи от техническата инфраструктура и 
хидротехнически съоръжения, на съоръжения, свързани с управлението на горските 
територии, както и на съоръжения за опазване на културни ценности, на архитектурни 
елементи за обслужване на отдиха и туризма и др., които не се смятат за строежи и се 
изпълняват без смяна предназначението на горите.

6. Да не се допуска одобряване на инвестиционни предложения, планове, проекти и 
програми, които не са включени в устройственото планиране и не попадат в обхвата на ОУП 
на община Борино. 

7. Всички инвестиционни предложения, загубили правното си действие за 
осъществяването на инвестиционното предложение, съгласно чл. 93, ал. 8, чл. 99, ал. 8, чл. 
88, ал. 4 от ЗООС и чл. 31, ал.7 във връзка с ал. 23 от ЗБР да възвърнат статута си на 
земеделска земя и/или горски фонд.  

8. При изграждане на нови и реконструкция на стари съоръжения и сгради да се 
спазват изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци. 

9. При проектирането да се направи оценка по отношение на очакваните 
еквивалентни шумови нива, като се предвидят мерки и дейности, които да доведат до 
недопускане излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в 
Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности 
за 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 (ДВ, 
бр. 58/2006 г.). 

10. При проектирането да се предвидят мерки осигуряващи спазването изискванията 
на чл. 70 на Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници 
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на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.) за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при 
товарене и разтоварване, складиране и преработка на твърди прахообразни материали. 

11. Всички устройствени и строителни инициативи, респ. свързаните с тях планове и 
проекти, засягащи водните течения, водните площи и непосредствените им крайбрежия да се 
процедират при стриктно спазване на законоустановените процедури, с надлежно 
уведомяване на компетентните органи (РИОСВ, Басейнова дирекция) и се съобразяват с 
Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от 
наводнения на БД ИБР - Пловдив. 

12. При изграждане на животновъдни обекти да се спазват изискванията за съхранение 
на твърда и течна торови фракции. 

13. При изграждане на нови и/или реконструкция на съществуващи пътища на 
територията на общината, да се предвиди осигуряване на съдове за крайпътните отбивки и 
местата за отдих. 

14. За отпадъчните води, формирани от предвидените промишлени дейности в 
м.Сабурча, землище на с.Борино да се осигури пречистванетно им преди заустване във воден 
обект или отвеждането им до канализационният колектор в с.Борино, обл.Смолян. 

15. При реализиране на инвестиционни намерения да не се допускат дейности, с които 
се нарушава естественото състояние и проводимостта на речните легла, бреговете на реките 
и язовирите и крайбрежните заливаеми ивици, и използването им като депа за земни и 
скални маси, съгласно изискванията на Закона за водите. 

16. С цел опазване на повърхностните и подземните водни тела да се предвиди 
изграждане на ЛПСОВ за отпадъчни води от производствени сгради, заустване на отпадъчни 
води в канализационните колектори на населените места, използване на водоплътни 
черпателни резервоари, вместо попивни септични ями, съгласуване на инвестиционните 
предложения със съответната басейнова дирекция и „ВиК“ ЕООД, с цел опазване на 
вододайните зони и съоръженията на В и К инфраструктурата. 

17. Да се осъществява контрол за спазването на забраните и ограниченията в границите 
на определените СОЗ около водоизточниците, използвани за питейно-битово 
водоснабдяване. 

18. За инвестиционни предложения, предвиждащи или свързани с водовземане от 
повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 
обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните 
води, или са пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на 
Закона за водите, да се издадават разрешителни от съответния компетентен орган. 

19. При строителството на сгради и съоръжения, както и разкриване на рудници и 
кариери върху земеделски земи, да се спазват изискванията на Наредба №26 от 02.10.1996г. 
за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи и отнемане и 
оползотворяване на хумустния пласт. 

20. В едномесечен срок след окончателното приемане на общият устройствен план на 
Община Борино да се представи в РИОСВ – Смолян, електронно копие на плана и 
приложенията към него във формат за работа с GIS приложения. 

ІІ. Мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на ОУП на Община Борино 

1. Община Борино да изготвя годишен доклад по наблюдението и контрола при 
прилагането на ОУП на Община Борино, включително на мерките за предотвратяване, 
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни 
последствия от осъществяването на ОУП, който да представя в РИОСВ – Смолян за 
одобряване не по-късно от 1 юли на всяка следваща година. 

2. Докладът по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда да се 
включи в ежегодните доклади по изпълнение на ОУП по реда на чл. 127, ал. 9 от Закона за 
устройство на територията. 
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3. Наблюдението и контролът на въздействието върху околната среда при прилагането 
на ОУП на Община Борино да се извършат въз основа на следните мерки и индикатори:  

Мерки по наблюдение и 
контрол

Индикатори Отговорен орган за 
изпълнението

Разделно събиране на масово 
разпространени отпадъци 
(МРО) и биоотпадъци на 
територията на общината 

Процент от населението на 
общината, обхванато в 
разделно събиране на МРО и 
биоотпадъци, % 

Община Борино 

Контрол на 
нерегламентираното 
депониране на отпадъци 

Площи, заети от 
нерегламентирани сметища, 
дка 

Община Борино 

Пречистване на отпадъчните 
води 

Отношение на количество то 
отпадъчни води, подлагани 
на пречистване към общото 
количество отпадъчни води, 
%

Община Борино 

Доизграждане на 
канализационната и 
водопроводна мрежа на 
населените места 

Процент от населението на 
общината, обслужвано от 
водопроводна и 
канализационна мрежи; 
Изградени водопроводни и 
канализационни отклонения, 
км 

Община Борино 

Контрол за качеството на 
подземните води за питейно-
битово водоснабдяване 

Физико-химични показатели 
по разрешителни за 
водовземане и Наредба 
№9/16.3.001 г за качеството 
на водата, предназначена за 
питейно- битови цели 

Титуляри на разрешителните 
за водовземане и община 
Борино 

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

Брой издадени становища и 
предписания относно СОЗ. 

Община Борино,  
БДИБР - Пловдив  

Мониторинг на шум Еквивалентно ниво на шума 
в населените места, dB(А) – 
брой констатирани 
наднормени стойности 

РЗИ – Смолян 

Разрешени обекти и 
дейности в защитени зони. 

Площ на разрешени за 
реализиране обекти и 
дейности в защитени зони, 
дка 

Община Борино 

Спазване на приетите 
режими за управление на 
защитените територии и 
защитените зони. 

Одобрени ПУП на 
територията на защитени 
територии и защитени зони, 
заета площ (дка). 

Община Борино 
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