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ДО 

Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД  

ул. „Свобода”№ 1  

гр. Благоевград  2700  

Относно: Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в 

РИОСВ - Благоевград уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план - 

План за застрояване (ПУП - ПЗ) на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, 

УПИ VIII, кв. 81 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител 

Община Гърмен 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА - ЯКИМОВА, 

След преглед на представената от Вас допълнителна информация в писмо с изх.№ 

1798(3)/19.04.2022г. за издаване на становище по компетентност във връзка с чл.12, ал.6 на 

Наредбата за ОС относно гореописаното инвестиционно предложение, Ви уведомявам, че 

същото е недопустимо предвид разпоредбите на Закона за водите, поради следните 

обстоятелства и мотиви:         

1. С  проекта за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП

- ПЗ) на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, кв. 81 по плана 

на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград се предвижда да се промени отреждането на 

УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV, кв. 81 - за магазин за хранителни стоки, а отреждането на 

УПИ V, УПИ VI, УПИ VII и УПИ VII, кв. 81 - за магазин за промишлени стоки. ПУП-ПЗ е 

одобрен със Заповед № 195/9.5.2013 г. на кмета на община Гърмен и Решение № 308/19.2.2013 г. 

на Общински съвет на община Гърмен. Не е представена информация за начина на 

водоснабдяване на обектите, както и отвеждането на отпадъчните води от тях. 

2. БД ЗБР се е произнесла със становище по компетентност за инвестиционно

предложение „Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки в УПИ I, кв. 81 по 

плана на с. Дебрен, община Гърмен, като с писмо с изх.№ П-01-223/14.12.2015 г. същото е 

оценено като недопустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015 г.). БД ЗБР се произнесла със 

становище по компетентност и относно „Учредяване на право на строеж върху имот – общинска 

частна собственост (УПИ I, кв. 81 по плана на с. Дебрен, община Гърмен) в с. Дебрен, община 
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Гърмен, област Благоевград“, като с писмо с изх.№ П-01-20/15.04.2016 г. същото е оценено като 

недопустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015 г.). Въпреки издадените становища за 

недопустимост, със Заповед №103/07.03.2017 г. на кмета на община Гърмен е одобрен „КПИИ-

Магазин за хранителни и промишлени стоки“, находящ се в УПИ - I в кв.81 по плана на с. Дебрен 

общ. Гърмен включващ ПУП-ПРЗ за „Магазин за хранителни и промишлени стоки“. Издадено е 

и Разрешение за строеж № 23/07.03.2017 г. от главния архитект на община Гърмен. Издадено е и 

Разрешение за строеж №95/10.10.2018 г. за „ Търговски обект“ в УПИ- II, кв.81 по плана на с. 

Дебрен, от главния архитект на община Гърмен. 

3. Към проектната документация са  приложени Акт № 743 от 14.06.2013 г. за частна

общинска собственост за УПИ - I в кв.81 и Акт № 744 от 14.06.2013 г. за частна общинска 

собственост за УПИ - II в кв.81, съгласно които имотите са отредени за търговски обект. 

4. Съгласно налична в БДЗБР информация, от проведена от експерти на дирекцията и

представители на РИОСВ-Благоевград и община Гърмен проверка на горе посочения участък от 

воден обект - дере в урбанизираната територия в с. Дебрен, с дължина около 1000 м във връзка с 

постъпил сигнал за продължаващо строителство над дере в с. Дебрен, общ. Гърмен, е установено, 

че около 100 м от дерето е едностранно коригирано със стоманобетона стена по левия бряг и 

около 500 м до края на регулацията на с. Дебрен дерето е двустранно коригирано със 

стоманобетонови стени. Имотите, предмет на плана, попадат в участъка от дерето, което е 

двустранно коригирано. В тази връзка, същите попадат в крайбрежните заливаеми ивици на 

дерето, предвид определението за крайбрежни заливаеми ивици, разписаното в § 1, ал. 1, т. 16 

от Допълнителните разпоредби на ЗВ, а именно: "крайбрежни заливаеми ивици на реките" са 

земите, които се заливат: а) в границите на корекциите на реките в населените места и между 

реката и дигите - при наличие на диги. 

5. ПУП – ПЗ ще засегне дере, част от  водно тяло „р. Места от вливане на р. Канина

до вливане на р. Мътница“ с код BG4МЕ500R107, определено в ПУРБ на ЗБР за БУ(2016-2021) 

като силномодифицирано и оценено в добър потенциал. Основната цел за тялото е опазване на 

добрия потенциал  и предотвратяване влошаването. 

6. Дейностите, предмет на плана, попадат в зони за защита на водите по смисъла на

чл. 119а, ал. 1, от  Закона за водите, а именно: по чл. 119а, ал. 1, т. 1 – подземно водно тяло 

„Неоген- Гоце Делчев“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово 

водоснабдяване BG4DGW000000N017. 

7. ПУП-ПЗ не попада в границата на зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.

1 т. 5 от Закона за водите. 

8. Към настоящия момент дейностите, предмет на плана, не попадат в определени или в

процедура санитарно-охранителни зони изградени около водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване и/или минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите. 

9. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.)– В приложение 7.2.г. от Раздел VII – „Кратък

преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за 

посоченото повърхностно водно тяло са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с 

изпълнение на конкретни действия. Дейностите, предмет на плана не им противоречат. 

10. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.)– ПУП-ПЗ не попада в райони със значителен

потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени 

със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, 

ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена 

програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са 

планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. 
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могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. За предвидените дейностите от характера на 

плана има предвидена мярка: „Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване 

преминаване на висока вълна“ чрез действие „премахване на препятствията за свободното 

преминаване на водите чрез почистване на участъци от речните корита и дерета от дървета и 

храсти, падащи дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други натрупвания“. 

Следва да се отбележи, че към настоящия момент е финализирана Предварителна оценка 

на риска от наводнения (ПОРН) на Западнобеломорски район за басейново управление, изготвена 

на основание чл. 146а, ал. 1 от Закона за водите, с актуализирани РЗПРН, утвърдени със Заповед 

№ РД-802/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. За същите, на сайта на 

дирекцията, са изготвени, публикувани и обявени на обществеността за консултации и писмени 

становища проекти на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения. 

11. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

Съгласно чл. 134, т. 3 от Закона за водите в крайбрежните заливаеми ивици се 

забранява строителство на стопански и жилищни постройки. 

12. Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - реализацията на „Проект за 

изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на УПИ I, УПИ II, 

УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, кв. 81 по плана на с. Дебрен, община 

Гърмен, област Благоевград“ ще се създаде риск от негативно влияние върху екологичното 

състояние на водно тяло „р. Места от вливане на р. Канина до вливане на р. Мътница“ с код 

BG4МЕ500R107,  което е недопустимо с целите и мерките, заложени в ПУРБ на ЗБР (2016-2021), 

и е в противоречие с чл. 156а, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“ относно целите за опазване на околната 

среда по отношение на предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни 

водни тела, както и чл. 134, т. 3 от Закона за водите. 

10.11.2022 г.

X
Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA  IVANOVA
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